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 حُٔئحٍ ح١ٌُ ٣يٍٝ رٌٛ٘٘خىحثٔخ
 ٜٓ٘ي٤ٖٓ ٜٗخىحص كو٢ ؟ -هزَ إٔ ٣ـَرٞٗخ  -ُٔخًح٣ؼظزَٗخ حُ٘خّ 

 
إ ٖٓ أْٛ أٓزخد اٗولخٝ ٓٔظ١ٞ حُٜٔ٘ي٤ٖٓ ٛٞػيّ حالٓظلخىس ٖٓ  -1

 حُلٜٚ حُؼ٤ِٔش ٌُؼَٙ ػيى حُطالد
 . ٝهِش حألىٝحص ٝحألؿِٜسٓٔخ أػَ ًؼ٤َح ك٢ ًلخءس حُٜٔ٘ي٤ٖٓ حُؼ٤ِٔش

كـٞس ًز٤َس ر٤ٖ ٓخ ٣يٍٓش حُطالد ٝر٤ٖ ٓخ٣ـيٝٗش ك٢ ٤ٓيحٕ ٝؿٞى  -2

 حُؼَٔ
ؿ٤َ حُٔظو٤ٜٜٖ ًخألهخٍد ٝحُـ٤َحٕ ٣ؤِٕٓٞ ك٢ ١خُذ ٤ًِشحُٜ٘يٓٚ  -3

حإل٤ٌُظ٤َٗٝش إٔ ٣ٌٕٞ ػ٢ِ ػِْ ر٤ٜخٗش حألؿِٜس حُٔوظِلش ٓؼَ حَُحى٣ٞ 

ٝحُظ٤ِل٣ِٕٞ ٝرَٓـش ٝط٤ًَذ حُيٕ ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٓخَٛح ك٢ آظويحّ 

٤خٗظش , ٝال ٣ؼِٕٔٞ إٔ ٌٛس حُٟٔٞٞػخص ال طيٍّ طل٤ِ٤ٜخ حٌُٔز٤ٞطَ ٝٛ

ك٢ ح٤ٌُِش , كٌَ ٓخٗيٍٓش ٛٞ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔؼخىالص ٝحُوٞح٤ٖٗ ٝٗخىٍح ٓخ 

 .طـي ٓخىس ٗٔظل٤ي ٜٓ٘خ ك٢ ك٤خط٘خ حُؼ٤ِٔش
ػيّ طٞحكَ حألٌٓخ٤ٗخص ُِطِزش ُإل١الع ٝحُظي٣ٍذ ػ٢ِ حألؿِٜس  -4

 ػ٘ط٣َن حُيٍٝحص حُٔوظِلش
. 

ٕ آظؼَٟ٘خ ٌٛسحُٔ٘خًَ حُظ٢ طٞحؿٜ٘خ طؼخُٞح ُ٘وظَف ٤ًق ٝح٥ٕ رؼي أ

 . ٌٕٗٞ ٜٓ٘يٕٓٞ كو٤و٤ٕٞ
 
 . " ال ٣٘لغ ٜٓ٘يّ ٤ُْ ػ٘يٙ كْ ٛ٘ي٢ٓ"

حُلْ حُٜ٘ي٢ٓ : ٛٞ ٤ًل٤ٚ طل٣َٞ ٌِٓ٘ٚ ٓخ ا٠ُ ٓٔؤُش كٔخر٤ش ٣ٌٖٔ  *

حُظؼخَٓ ٓؼٜخ ٛ٘ي٤ٓخ , ٝإٔ طٔظِي كٖٔ طوي٣َ ٝكٖٔ طَٜف ك٢ 

ٕٞ ػ٤٘ي ٝأًٗي ٓيٍرش ػ٢ِ اُظوخ١ ٓخ ٛٞ ؿ٤َ حُظَٝف حُٔوظِلش , ٝإٔ طٌ

 ٓؤُٞف
 كٔؼال : اًح ًخٕ ػ٘يى كْ ٛ٘ي٢ٓ طٔظط٤غ أًٗي إٔ ط٤ِٔ ٛٞص

Processor أٝ ٛٞص Hard disk َػ٘ي ط٘ـ٤َ ؿٜخُ حٌُٔز٤ٞط 
 

 ٓخ ٢ٛ ٝظ٤لظي ًٜٔ٘يّ ؟
 

إ حُٞظ٤لش حُلو٤و٤ش ُِٜٔ٘يّ ٢ٛ كَ ٓ٘خًَ حُ٘خّ حُل٤٘ٚ ك٢ طوٜٜٚ 

 .رظٌخَٓ حُلٌَ ٝحألىٝحصٌٝٛح ال ٣ؤط٢ اال 



 

 

 :أٓخ حُلٌَ
كٜٞ حألِٓٞد حُٜ٘ي٢ٓ أٝ حُطَم حُٜ٘ي٤ٓش ) ح١ٌُ ٣ؼظٔي ػ٠ِ حُوزَٙ 

حُٜ٘ي٤ٓش ٖٓ ه٤خّ ػ٢ِٔ ٝ طل٢ِ٤ِ ( ك٢ ؿٔغ حُز٤خٗخص حُٜ٘ي٤ٓشحُالُٓش 

 ُلَ حٌُِٔ٘ش
 

 :ٝحألىٝحص
حُٞٓخثَ -2ٓؼخىالص (  -حُٔؼِٞٓخص حُظطز٤و٤ش ) ٓٞحٛلخص  -٠ٛٝ1 

 .أىٝحص حُو٤خّ حُالُٓش ُِؼَٔ -3حُٔخٍ ٝحُٞهض (  الهظٜخى٣ش )ك٢
 

ٌٝٛٙ حأل٤ٗخء ) حُلٌَ ٝحألىٝحص ( طؼظزَ حُز٤٘ش حألٓخ٤ٓش ُِٜٔ٘يّ ٝػٖ 

٣َ١ن ٌٛٙ حُز٤٘ش حألٓخ٤ٓش ٝٓغ طٞك٤ن هللا أٝال ٣ٔظط٤غ حُٜٔ٘يّ إٔ ٣ظَؿْ 

ٝحٕ ُْ ٣ٔظٌَٔ  0حُٜ٘يٓش ا٠ُ ط٤ٜٔٔخص ٝأػٔخٍ ٣ٔظل٤ي ٜٓ٘خ حُ٘خّ 

حُز٤٘ش حألٓخ٤ٓش ك٤ـذ إٔ ٣زلغ ػٜ٘خ ٤ُٔظٌِٜٔخ إً حُٜٔ٘يّ ٌٛٙ 

حألِٓٞد حُٜ٘ي٢ٓ حُٜل٤ق ٛٞ حُظؤًي أٝال ٖٓ حٌُِٔ٘ش ػْ ؿٔغ ر٤خٗخص 

ٝه٤خٓخص ػٜ٘خ ٜٝٓ٘خ ) رخٓظويحّ أىٝحص ١َٝم ك٤٘ٚ ( ػْ طٔـ٤ِٜخ ػْ طزيأ 

ك٢ ٓؼخُـش حٌُِٔ٘ش ٛ٘ي٤ٓخ ) رؼي كَٜ حٌُِٔ٘ش ك٢ ٓ٘طوٚ ٤ٟوش ( 

ٖٓ ٌُِٔ٘ٚ ه٤َِ حُظٌِلش ٣ٝؼط٠ هيٓٚ ٓ٘خٓزش ُٔيٙ  ٝطظلَٟ إٔ ٣ٌٕٞ حُلَ

 ًخك٤ش
 

 ٓ٘خًَ ؿ٤َ ٛ٘ي٤ٓش الري ٜٓ٘خ
 

ك٢ أػ٘خء طؤى٣ظي ُؼِٔي ًٜٔ٘يّ ٓظوخرَ رؼٞ حُٔ٘خًَ حُـ٤َ ٛ٘ي٤ٓش 

طلظخؽ ٓ٘ي ُٔؼخُـٚ ٓؼَ حُٔ٘خًَ حَُٝط٤٘٤ش ك٢ حإلىحٍس حُظ٢ طؼَٔ ٓؼٜخ أٝ 

ٝ حُظؼخَٓ ٓغ رؼٞ حُٔ٘خًَ ٓغ رؼٞ حُل٤ٖ٘ أٝ حُـ٤َ ٓظو٤ٜٜٖ أ

اىحٍحص ٤ُٔض ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُل٢٘ حُٔ٘خٓذ أٝ حُٔٔظٟٞ حإلىح١ٍ حُٔ٘خٓذ 

 أٝ حُظؼخَٓ ٓغ حُِرخثٖ ٝٓؼخُـٚ ٌٛٙ حُٔ٘خًَ طلظخؽ ٓ٘ي حُؼزخص ػ٠ِ
 . ( حالٓظَٔحٍ ك٢ حُؼ3َٔ( ٝحىآءى حُل٢٘. )2طو٤ٔي ُٔ٘خًَ حُؼَٔ. ) ( (1

 
ٝطٌظٔذ ٌٛٙ ح٤ُٔخٓش  ٌُٖٝ ٌٛٙ ال ٣ٌل٢ كخألَٓ ٣لظخؽ ا٠ُ ٤ٓخٓش ُألٍٓٞ

ٖٓ حٓظ٘خٍس حُٜٔ٘ي٤ٖٓ حٌُزخٍ ك٢ حُظوٜٚ ٝأَٛ حُوزَس ك٢ ٗلْ 

حُٔـخٍ ٝحُِٓالء حُٔظ٤ِٖٗ ٌُٝح ىحّٝ رخٓظَٔحٍ ػ٠ِ طل٤ٖٔ ػالهظي 

رخإلىحٍحص حُؼ٤ِخ ٝط٤ٓٞغ ىحثَس حطٜخالطي ٝحٓظؼٖ رخهلل ىحثٔخ ًٖٝ ٛخكذ 

٘خّ ٣ٝؼخٝٗٞى. أهالم ٤١زش ٝطلظَّ حُ٘خّ ) ُٝٞ حهظِلض ٓؼْٜ ( ٣لزي حُ



 

 

رو٤ض ٗوطش ٛخٓش ٣ـذ حالط٘ٔخٛخ اال ٠ٛٝ اال طظٖ حٗي ٌٖٓٔ إٔ طَٜ ا٠ُ 

هٔش ُؼَٔ حُٜ٘ي٢ٓ ك٢ كظَٙ ه٤َٜس كخُط٣َن ٣ٞ١َ ٝك٤ٚ ٓ٘خًَ ًؼ٤َس 

 ؿ٤َ ٛ٘ي٤ٓش ٣ٝلظخؽ ا٠ُ ٤ًخٓش ٝٛزَ رخٓظَٔحٍ حُظوٜٚ
 

 ٝٛ٘خى رؼٞ حُٜ٘خثق ٠ٌُ طٌظٔذ هزَحطـي٣يٙ رخٓظَٔحٍ ك٢ طوٜٜي
 

٠ٛٝ: 
كخٍٝ رخٓظَٔحٍ حالٗظَحى ٝرـي٣ٚ طخٓش ك٢ حٟ أػٔخٍ ٛ٘ي٤ٓش ًز٤َس  -1

 . ك٢ طوٜٜي ُٝٞ ُٔـَى حًظٔخد هزَٙ ك٢ طوٜٜي ٝال ط٘ظَ ُِٔخىس
كخٍٝ حُظؼَف ػ٠ِ حُوزَحص حُٜ٘ي٤ٓٚ حٌُز٤َٙ ك٠ طوٜٜي  -2

ىًخطَٙ ك٠ حُظوٜٚ ( ٝىحّٝ ػ٠ِ حٓظ٘خٍطْٜ  -ك٤٤ٖ٘ هيح٠ٓ  -)ٜٓ٘ي٤ٖٓ 

ُي ٗوخرٚ حُٜٔ٘ي٤ٖٓ ٝطخرغ ٗ٘خ١خطٜخ )حٗٔخ حُؼِْ ٣ُٝخٍطْٜ رخٓظَٔحٍ ًٌٝ

 . (رخُظؼِْ ٖٝٓ حَٛ حُوزَس
ىحّٝ ػ٠ِ ٣ُخٍس حُٔ٘خ٣ٍغ حُٔ٘لٌس ك٢ طوٜٜي ًِٔخ حٌٖٓ ٝ ًٌُي 3-

٣ُخٍس َٓحًِ حُزلغ حُؼ٢ِٔ )ػٖ ٣َ١وٚ حالٛيهخء ( ٝ َٓحًِ رَحءس 

 0حالهظَحػخص ُِظؼَف ػ٠ِ حُظويّ حُٜٔ٘يّ ك٢ حُظوٜٚ 
حٓؼخٍ (  -حٗٞحع  ) ٓٞم حُٔؼيحص حُٔل٢ِ ٝ حٍُٕٞ ٍَٟٝٙ ٓظخرؼٚ -4

حُٔظِٜشرظوٜٜي ٝ ٍَٟٝس ٓؼَكٚ أٓؼخٍ حُِٔغ حُٜ٘ي٤ٓش ٝه٤ْ 

 حُويٓخص حُٜ٘ي٤ٓش
ٍَٟٝٙ حطوخٕ ُـٚ حؿ٘ز٤ٚ طٔخػيى ػ٠ِ حال١الع حُٔٔظَٔ ػ٠ِ  -5

 0حٌُظخُٞؿخص ٝحَُ٘٘حص حُوخٛٚ رخًَُ٘خص حالؿ٘ز٤ٚ 
 0ُٔظِٜٚ رظوٜٜي طخرغ رخٓظَٔحٍ حُٔـالص حُٜ٘ي٤ٓٚ ح -6
ًٖ ػ٠ِ ِٛٚ رخًَُ٘خص حُٔؼَٝكٚ ٓل٤ِخ ٝهخٍؿ٤خ ) حٕ حٌٖٓ( ك٢  -7

 طوٜٜي ًٕٝٞ ػالهخص ٝٛالص ٓؼْٜ
طخرغ رخٓظَٔحٍ حٌُظذ ك٢ طوٜٜي ٤ٌُٖٝ ُي ًظخد ٝحكي ًَ ٓ٘ٚ  -8

 ط٘ظ٢ٜ ٓ٘ٚ
ٝحه٤َح ىحّٝ ػ٠ِ طٔـ٤َ حُٔؼِٞٓخص ٝحَُٓٞٓخص حُظ٠ طَٜٓٔخ ٝحُظ٠  -9

ي ٝهْ رللظٜخ رط٣َوٚ ٓ٘ظٔٚ ٝال طٌَٔ حريح ك٢ طلَٜ ػ٤ِٜخ حػ٘خء ػِٔ

كلظٜخ ٝطٔـ٤ِٜخ ٝٓظؼَف ه٤ٔٚ ًُي حًح ىحٝٓض ػ٠ِ ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص 

 حُٜ٘ي٤ٓٚ
 ُٔ٘ٞحص ػيٙ

 
 ٤ًق طؼزظٞؿٞىى ًٜٔ٘يّ؟



 

 

 
 حٍٝ ٗت ٣ـذ حٕ طَحػ٤ش ٠ٌُ ٣لظَٓي *
 

حُ٘خّ حٕ طٌٕٞ ًٝ هِن ٝحٕ ٣ٌٕٞ ٓظَٜى ٣يٍ ػ٠ِ ٜٓ٘ظي ٝرخالهٚ 

ٌٕٞ ُي ُزخّ هخٙ رخُؼَٔ ٣َحػ٠ ظَٝف حُز٤جٚ ك٢ حػ٘خء حُؼَٔ ك٤

ٌُِٔخٕ ٣ٝلون ٓزخىء١ حُٔالٓٚ ٓغ حكظلخظي رؤىٝحص حُو٤خّ حَُث٤ٔ٤ٚ ٓؼي 

ك٢ طلًَي الٓظويحٜٓخ ك٢ حُٞحهغ ٝىحثٔخ طظل٠ِ رخُٜيم ٝحالٓخٗٚ 

ٝح٤ٌُخٓٚ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حٌُز٤َ ٝحُٜـ٤َ ك٤لظَٓي حُ٘خّ ٝال ط٤ٜٖ حكي 

ٖٓ ًُي ٝٛلق ُٚ طَٜكٚ )ر٤٘ي ٝر٤٘ٚ حٕ  ٌُٖٝ ػَف روطؤٙ رؼي حُظؤًي

حٌٖٓ( ًٖٝ ىحثٔخ ٗخٛلخ ح٤ٖٓ ُِـ٤ٔغ ٝح٣خى ٝحالهظالف ٓغ حُٜٔ٘ي٤ٖٓ 

حاله٣َٖ حٓخّ حُ٘خّ كخٗٚ ٣٘ٔض حُ٘خّ ك٤ي ٝك٤ْٜ ٝالطٖٔ ػ٠ِ حُ٘خّ 

 رويٍحطي كٌٜس حْٛ حٓزخد حٗوالد حُ٘خّ ػ٤ِي ًَْٝٛ ُي
 حٓخ ٖٓ ٗخك٤ٚ حُؼَٔ ك٤ـذ حٕ طٌٕٞ ٛخكذ طوٜٚ *
 

٣ٝـذ حٕ طٔظؼ٤ٖ رخُل٠٘ حُٔ٘خٓذ حٌُٟ ٣٘لٌ ُي ٓخ ط٣َي كٔذ حَُْٓ 

ٝحُٔٞحٛلخص حُٔطِٞرٚ ٣ٝـذ حٕ طؼَف طو٤ْ ػِٔٚ هطٞٙ روطٞٙ كظ٠ 

طظْ حُوطٞحص حُظ٘ل٣ٌ٤ٚ رخُط٣َن حُٔٞؿٞىٙ كظخط٠ رخًٕ هللا رخُ٘ظ٤ـٚ حَُٔؿٞٙ 

٣ٝـذ حٕ طَحػ٢ ٟٓٞٞع حُوَحءٙ رخٓظَٔحٍ ك٢ طوٜٜي  0ُِؼَٔ 

طـخٛخص حُلي٣ؼش ك٢ طوٜٜي ٝطوخٍٜٗخ رٔخ َٝٛ ح٤ُٚ ٝطَحهذ حال

ٓـظٔؼي ح١ٌُ طؼ٤ٖ ك٤ٚ َٜٓ ٤ٌْٓ٘ حالٓظلخىٙ ٖٓ ٌٛٙ حالطـخٛخص حُـي٣يٙ 

ك٢ ٓـظٔؼي ٌٛح ريٕٝ حالَٟحٍ روٞحػيٙ ) ٖٓ ى٣ٖ ٝػخىحص ٝطوخ٤ُي ٝر٤جٚ 

ٝحهظٜخى ( ٕٝ أْٛ حأل٤ٗخء ك٠ أىحثي ُِؼَٔ ٛٞ إٔ طؤْ حُؼَٔ حٌُٟ طٞى 

-ٌِٓ٘ٚ -ىٍحٓٚ -ي٤ٓخ ح٠ُ ٛيف ٝحٟق ُِؼَٔ )ط٤ْٜٔإٔ طوّٞ رٚ ٛ٘

٤ٛخٗٚ ٓؼيٙ ...ٌٌٝٛح (*ػْ طـٔغ حُٔؼِٞٓخص حُل٤٘ٚ حال٤ُٝٚ ٖٓ حُؼَٔ ٗلٔٚ 

رو٤خٓخص ٝحهؼ٤ٚ ٝرٔؼِٞٓخص ىه٤وٚ ك٤وَؽ ػ٘يى ٍٛٞٙ ىه٤وٚ ػٖ حٌُِٔ٘ٚ 

ػْ طليى هطٞحص كِٜخ ) رؼي ٓوخٍٗٚ حُطَم حُٔوظِلٚ ُِلَ (.ًَ هطٞٙ 

 ٌٌح كظ٠ طَٜ ر٘ظخّ ح٠ُ حُلَ حألٓؼَطيٍٜٓخ ٓ٘لِٜٚ ٝٛ
 
 ٝأٓخ حًح ً٘ض ك٠ ٤ٛجٚ أٝ ٜٓ٘غ حٝ حىحٍٙ كخٕ كٜٔي ُلو٤وٚ حُٔطِٞرٔ٘ي *
 

ًٜٔ٘يّ ك٠ ٌٛٙ حُٞظ٤لٚ ك٠ ٌٛح حُٜٔ٘غ أٝحألىحٍٙ ٝحطزخػي ٤ُٔخٓٚ ػخرظٚ 

ك٠ حُظؼخَٓ ٓغ حُ٘خّ ٝكْٜ حُظخَٛ ْٜٓ٘ ٝحُزخ١ٖ ٝأؿؼَ ىحثٔخ ٤ٓخٓظي ) 

 : ٛخ ٗخؿلٚ ( ًخ٥ط٠ٝحُظ٠ ؿَر٘خٛخ ٝٝؿيٗخ



 

 

 )أىحء حُؼَٔ رٜيٝء )ٝريٕٝ حػالٗخص -
ػيّ حالهظال١ حٌُؼ٤َ رخُ٘خّ أػ٘خء حُؼَٔ ٝكَٜ حٌُالّ ك٠ حُؼَٔ هيٍ  -

 . حالٌٓخٕ
أًظٔذ هزَٙ رظٌظْ ٝٓخػي حُـ٤ٔغ هيٍ حالٌٓخٕ ٝال طؼخى أكيح كبٕ حٌُٟ  -

 .٤ٌ٣ي ُي ٣وغ ٤ًيٙ ك٠ ٗلَٙ رخًٕ هللا
 حَُٜحع ك٢ حُؼَٔ

 
إٔ أْٛ ٓ٘خًَ حُؼخ٤ِٖٓ ك٠ حالىحٍحص ٝح٤ُٜجخص ٝحُٜٔخٗغ حػِْ 

ٝحَُٔ٘ٝػخص ٠ٛ حَُٜحع حُٔٔظَٔ ٣ٝؤط٠ ٌٛح حَُٜحع ػخىٙ ٖٓ حهظالف 

أٛيحف حُ٘خّ كٌٜح ٣َ٣ي ٜٓ٘ذ حُٔي٣َ ٌٝٛح ٣َ٣ي ػالٝٙ ٣َٓؼٚ )ريٕٝ 

ريٕٝ أٓظلوخم (ٌٝٛح ٣َ٣ي حٕ ال ط٘ـق  ) أٓظلوخم ( ٌٝٛح ٣َ٣ي ريٍ ٓلَ

يإٔ طلَ٘ ٣ٝ٘ـق ٛٞ ٌٝٛح ٣ظزغ كالٕ ِٝٗظٚ ك٤ؤهٌ ك٠ ػِٔي ٌٝٛح ٣َ٣

طَه٤ٚ ٌٝٛح ُٚ ٝحٓطٚ ٤ََٓٝٓ ك٠ رؼؼٚ ٝٛٞ ال ٣ٔظلوٜخ ٌٌٝٛح ...ًُٝي 

ألٕ حُ٘لّٞ ٗخىٍح ٓخ طٌٕٞ ٓٔظ٣ٞٚ ًٝحص هِن ٓٔظو٤ْ ٝػخىٙ ٓخ ٣َؿذ 

حُ٘خّ ك٠ حٍُٞٛٞ ح٠ُ أٛيحكْٜ ريٕٝ َٓححػخٙ ُألهالم ٝحألٍٛٞ 

 ٤َِ ٓخْٛ كٔخ ٓٞهلي أٗض ٖٓ ًُي ؟ٝحُوٞح٤ٖٗ حال ٖٓ ٍكْ هللا ٝه
 

حُلو٤وٚ أٗٚ حًح حط٠ق ٛيكي ٝحٍطز٢ رخهلل رخٓظَٔحٍ كبٗي كظٔخ ٓظَٔ ٖٓ 

ٌٛٙ حُٔ٘خًَ ٝحٕ ًخٕ ٓغ رؼٞ حُويٕٝ ًِٜٝخ ك٠ ٛخُلي ٤ٌُٖٝ ٛيكي 

رخٓظَٔحٍ حُلٍٜٞ ػ٠ِ هزَٙ ٝٓؼِٞٓخص أًؼَ ك٠ طوٜٜي ٝٓخ ٣ِِّ 

.ٝٓطِٞد ٓ٘ي إٔ طلْٜ كو٤وٚ  ًُي ٖٓ ٓؼَكٚ ٤ًل٤ٚ ه٤خىٙ حُل٤٤ٖ٘ ٝحُؼٔخٍ

ٝظ٤لظي )َٛ ٓطِٞد حٕ طؼَٔ ًٜٔ٘يّ أّ حُٔطِٞد ٠ٗء آهَ ( 

ٝٓطِٞد ٓ٘ي إٔ طلْٜ ظخَٛ حُ٘خّ ٝرخ١ْٜ٘ ٝإٔ طؼَف ٤ًق طظؼخَٓ 

ٓؼْٜ ٝٓغ حٍطزخ١ي رخهلل رخٓظَٔحٍ ٟٝٝٞف ٛيكي ٓظَٔ حٕ ٗخء هللا ٖٓ 

 ًَ ٌٛٙ حُٔ٘خًَ . كَٜ أىًٍض ٌٛٙ حُ٘وطٚ
 

 ٤ًق طي٣َػِٔي
ْ أ٣ٜخ حُٜٔ٘يّ إٔ حألػٔخٍ حُٜ٘ي٤ٓٚ ال طظْ حال رٞؿٞى ك٣َن ٛ٘ي٢ٓ أػِ

ٓظٌخَٓ ٝريٕٝ ٌٛح حُل٣َن ال٣ٌٖٔ حٕ ٣ظْ ػَٔ ٛ٘ي٢ٓ ٓظٌخَٓ ٣ٌٕٝٞ 

 -ٓٞهؼي ك٢ ٌٛح حُل٣َن ٛٞ حإلػيحى حُٔظٌخَٓ ُألػٔخٍ )ٖٓ ٍٓٞٓخص 

ٖٝٓ ػْ حإلَٗحف ػ٠ِ حُظ٘ل٤ٌ  ( ٝىٍحٓخص -ٝؿٔغ ٓؼِٞٓخص  -ٝه٤خٓخص 

خٍ حُٜ٘ي٤ٓٚ رٞحٓطش حُل٣َن كال طوخُق حُٖٔ٘ ٝط٘ظوٚ ٖٓ ٌٛٙ حألػٔ

 . ك٣َوي )أٝ طِـ٤ٚ( ٝأْٓ ػِٔي ػ٠ِ أْٓ طظْ ٝطٞكن إ ٗخء هللا



 

 

 
 ٤ًق طظؼخَٓ ٓغ ك٣َوخُؼَٔ

أه٠ حُٜٔ٘يّ حٕ حُظؼخَٓ ٓغ حُل٤٤ٖ٘ ٝحُؼٔخٍ ٣لظخؽ إٔ طلظَْٜٓ ٝطؼط٤ْٜ 

ٝال طز٤ٖ كوٞهْٜ هيٍ حإلٌٓخٕ ) ٝرليٝى ٓؼ٤٘ٚ ( ك٤لظَٓٞى ٣ٝط٤ؼٞى 

أهطخثْٜ ُِ٘خّ ك٤ٌَٛٞى ٝالطوق ْٜٓ٘ كخْٜٗ ُٖ ٣ئىٝح ػٔال ؿ٤يح ريٝٗي 

) ١خُٔخ أٗي ػخىال ٓظو٘خ ُؼِٔي ( ٝال طـلَ ػٖ ٓظخرؼٚ أػٔخُْٜ َٝٓحؿؼٚ 

ه٤خٓظْٜ ك٠ ًَ ٝهض ٝالطوزَ "طٔخّ ٣خك٘يّ " حال رؼي حَُٔحؿؼٚ حُيه٤وٚ 

ْٜ ٌُٖٝ ٓـِٜخ ًٝخكجْٜ ػ٠ِ كٖٔ أػٔخُْٜ ٝالطئٗزْٜ ًؼ٤َح ػ٠ِ أهطخث

ُْٜ ر٤٘ي ٝر٤ْٜ٘ ٝالطظًَْٜ ٣ئهَٝى ػٖ ط٤ِْٔ حالػٔخٍ ك٠ ٤ٓؼخىٛخ 

ٝحٟطَْٛ ح٠ُ ًُي أٝ آظزيُْٜ إٔ ػطِٞى ػٔيح ػٖ أىحء ػِٔي ك٠ 

 .حُٞهض حُٔ٘خٓذ ٝحٓظؼٖ رخهلل ٝال طؼـِ ٝهللا ٓؼي
 
 
 

 حػٔخٍ ٓخ هزَ حٓظالّ حُٔٞهغ
 

 ذ ػ٤ِي حٝال حالط٢ػ١ِ٣ِ حُٜٔ٘يّ هزَ حٕ طٌٛذ ح٢ُ حُٔٞهغ ُظَحس ٣ـ
كْٜ حَُٔ٘ٝع ٝح٤ٔٛظٚ كَٜ ٛٞ ٓز٢٘ ٢ٌ٘ٓ حّ هي٢ٓ ٝٓؼَكٚ حُـٜٚ  ·

 حُٔخٌُٚ ُٚ
 ٓؼَكٚ طخ٣ٍن رية حَُٔ٘ٝع ٜٝٗخ٣ظٚ ·
 ٓؼَكٚ حُـٜٚ حُٔخٌُٚ َُِٔ٘ٝع ·
 ٓؼَكٚ حٌُٔظذ حالٓظ٘خ١ٍ حَُٔ٘ف ػ٢ِ حَُٔ٘ٝع ·
 حُلٍٜٞ ػ٢ِ ٗٔوٚ ًخِٓٚ ٖٓ حُٔوططخص حُٔؼٔخ٣ٍٚ ٝحالٗ٘خث٤ٚ ·
حُلٍٜٞ ػ٢ِ ؿيٍٝ حػظٔخىحص حُٔٞحى ٝحُٔٞحكن ػ٤ِٚ ٖٓ حُٔخُي  ·

 ٝحالٓظ٘خ١ٍ
 ٓؼَكٚ حُو٤ٔٚ حُٔخ٤ُٚ َُِٔ٘ٝع ·
 حُلٍٜٞ ػ٢ِ ٍٛٞس ٖٓ طَحه٤ٚ حُز٘خء حُوخٛٚ َُِٔ٘ٝع ·
 حال١الع ػ٢ِ طؼ٤ِٔخص حُزِي٣ٚ حُظخرغ ُٜوخ حَُٔ٘ٝع ·
 

 ػ١ِ٣ِ حُٜٔ٘يّ ٓخًح طلؼَ ك٢ حٍٝ ٣ُخٍس ُي رخَُٔ٘ٝع
 
 حطـخٙ حُ٘ٔخٍ ٝحطـخس حُوزالٙ ٓؼَكٚ ·
 ٍْٓ طٍٜٞ َُِٔ٘ٝع ٖٓ حُٔوططخص ُِٞحهغ ·



 

 

 ٓؼَكٚ ٜٓيٍ ح٤ُٔخس ح١ٌُ ٤ٓٔظويّ َُِٔ٘ٝع ·
 ٓؼَكٚ ٜٓيٍ حٌَُٜرخء ·
 طلي٣ي ٌٓخٕ ٟٝغ حٍُٔٞ حُٔئهض َُِٔ٘ٝع ٝكَ حُؼوزخص ·
 طلي٣ي ٌٓخٕ ُٞكٚ حَُٔ٘ٝع ·
 كخٗخصطلي٣ي حٓخًٖ حٌُٔظذ حُوخٙ ري ٝحٓظَحكٚ حُؼٔخٍ حٌَُ ·
 طلي٣ي حٓخًٖ ط٣ٖٞ٘ حُٔٞحى ·
 طخ٤ٖٓ ١َم ُيهٍٞ ٝحُوَٝؽ ٖٓ حُٔٞهغ ·
 طلي٣ي ٌٓخٕ حُظـٔغ ُِؼٔخٍ ·
 طلي٣ي ٓ٘ٔٞد حُٜلَ حُٔؼٔخ١ٍ ·
 طلي٣ي ٌٓخٕ ط٣ٖٞ٘ ٗخطؾ حُللَ ·

 ٤ًل٤ٚ طلي٣ي حُٜلَ حُٔؼٔخ١ٍ
ٖٓ حٌُٖٔٔ حٕ ٣ؼط٢ ح٢ٔٔ٣ٝ ُي حُٜلَ حُٔؼٔخ١ٍ ٖٓ حُـٜٚ حالىح٣ٍٚ  ·

زِي٣ٚ ٖٝٓ حٌُٖٔٔ حال طؼط٢ ٝك٢ ٌٛس حُلخُٚ ٖٓ حٌُٖٔٔ حٕ َُِٔ٘ٝع ًخُ

 طظوٌ ٖٓ حالط٢ ٛلَ ٓؼٔخ١ٍ
 ٓ٘ٔٞع حػ٢ِ رالػٚ حَُٜف ·
 ٓ٘ٔٞد حُط٣َن حَُث٢ٔ٤ ·
 ٓ٘ٔٞد حهَد ٛلَ ُـخٍ ه٣َذ ٓ٘ي ·
 ٓ٘ٔٞد هخػيس ػٔٞى حٗخٍس·
ٖٝٓ ٛئالء طخهٌ ٗوطٚ ٝحكيس ٢ٛ ى٤ُِي ٌٓ٘ ريح٣ٚ حَُٔ٘ٝع ُٜ٘خ٣ظٚ ٓغ  ·

ٗٚ ١َٗ حٕ طٌٕٞ حُ٘وطٚ ػخرظٚ ٣ٝل٠َ ٗوَ حُ٘وطٚ الًؼَ ٖٓ ٓالكظٚ ح

 ٌٓخٕ ٣ٔظيٍ رٚ ػ٤ِٜخ
 :حٓظٌ٘خف حُٔٞهغ ٝػَٔ ح٤ُِٔح٤ٗش حُ٘ز٤ٌش

٣ـ١َ حٓظٌ٘خف ٝكلٚ حُٔٞهغ ٠ُٔخٕ ٓالٓش حُٔ٘٘آص ُٝلٔخد  ·

 :ٝحهظ٤خٍ أٗٞحع حألٓخٓخص كٔذ حُوطٞحص حُظخ٤ُش
ظ٢ هي طظؤػَ رؼ٤ِٔخص كلٚ حُظَرش ؿ٤ُٞٞؿ٤خً ٝىٍحٓش ١زوخص حُظَرش حُ ·

حُز٘خء ٓٞحء رخُٔٞهغ أٝ رخُوَد ٓ٘ٚ ٓغ ػَٔ ىٍحٓخص ؿ٤ُٞٞؿ٤ش ىه٤وش 

 .ُِٔ٘طوش ك٢ كخُش حُٔ٘٘آص حُٜخٓش
طلي٣ي ٓٔي ٝٓ٘خ٤ٓذ ١زوخص حُظَرش حُٔوظِلش رخُٔٞهغ ٝحٗظ٘خٍٛخ أكو٤خً  ·

 .ٝطٔٞؿخص ٓ٘خ٤ٓزٜخ أٝ حٗظظخٜٓخ ٍأ٤ٓخً 
٣َ هٞحٜٛخ حُطز٤ؼ٤ش حُلٍٜٞ ػ٠ِ ػ٤٘خص ُطزوخص حُظَرش ٝطوي ·

 .ٝح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش رخُ٘ظَ ٝحُوزَس ًٌُٝي رخُظل٤َِ حُٔؼ٢ِٔ حُٔؼظٔي
ػَٔ ىٍحٓش ٤ٔ٤ًخث٤ش ٝطل٤ِ٤ِش ُِظَرش ٝٗٞػ٤ش ح٤ُٔخٙ حُـٞك٤ش ٝٓ٘خ٤ٓزٜخ  ·

 .ٝطلًَخطٜخ ح٤ُٔٓٞٔش ك٢ ٓؼخَٓ ٓؼظٔيس



 

 

ػَٔ ىٍحٓش ٝٓٔق ٤ِٓٝح٤ٗش ٗز٤ٌش ُِٔٞهغ ٝىٍحٓش ط٘ل٣ٌ٤ش ألٟالع  ·

 .هِٚ ٝحُطَم حُٔئى٣ش ا٤ُٚحُٔٞهغ ٝٓيح
ٌٛح ٣ٌٖٝٔ حالٓظلخىس ٖٓ حإلٓظَٗخىحص حُوخٛش ريٍحٓش ٝطـخٍد  ·

حُٔ٘٘آص حُٔـخٍٝس ٓغ حإلُٔخّ رظخ٣ٍن حُٔٞهغ ًحطٚ ٝحٓظؼٔخالطٚ حُٔخروش 

ٝحُظـ٤َحص حُظ٢ ١َأص ػ٤ِٚ ٖٓ ٓزخٕ أ٣ُِض أٝ ٓـخ١ٍ ٓخث٤ش ٍىٓض 

 .ٝرخُؼٌْ ُٔخ ٌُُي ٖٓ طؤػ٤َ ػ٠ِ ػ٤ِٔش حُظ٘ل٤ٌ
 :ٌ٘ق ػٖ حُظَرشحُ
رؼي حٓظالّ حُٔٞهغ ٝحإلػيحى ُِز٘خء ٣زيأ حُؼَٔ كٍٞحً ك٢ حهظزخٍ طَرش  ·

حُظؤ٤ْٓ ُٔؼَكش ؿٜي حُظَرش ٝٛٞ ىٍؿش طلَٔ ٓطق حُظَرش ٠ُِـ٢ ػ٘ي 

 2ٓ٘ٔٞد ٓؼ٤ٖ ُألكٔخٍ حُٞحهؼش ػ٤ِٜخ ٝطويٍ رخُٞكيحص " ٤ًِٞ ؿَحّ/ ْٓ

طَرش حُظؤ٤ْٓ " ٖٝٓ حُظـخٍد حٌُؼ٤َس ػزض إٔ هٞس طلَٔ  2أٝ ١ٖ/ّ

٣ـُٞ إٔ طوظِق ك٢ ٗلْ حُٔٞهغ ٖٓ ٌٓخٕ ألهَ ًٔخ أٜٗخ ال طٌٕٞ ػ٠ِ 

ٓ٘ٔٞد ػٔن ٝحكي ٌُُٝي ٣ـذ ػَٔ ؿٔخص حهظزخٍ حُظَرش ك٢ أًؼَ ٖٓ 

 .ٌٓخٕ ك٢ حُٔٞهغ ٠ُٔخٕ ٛلش طٔؼ٤َ حالهظزخٍ ُِٞحهغ
 :طلي٣ي حُٔيحهَ ٝحُٔوخٍؽ ٝٓٞحهغ حُظ٣ٖٞ٘ ٝحإلهخٓش

 
ُٜٔ٘يّ ٝطلي٣ي أٓخًٖ حُظ٣ٖٞ٘ ٝحُٔز٤ض ُِولَ ٣زيأ حُٔوخٍٝ رؼَٔ ً٘ي ح ·

٣ٕٝ٘ٞ حُٔوخٍٝ ٓخ ٣لظخؿٚ َُٔكِش ٓ٘خٓزش ٖٓ حُؼَٔ ٖٓ ٍَٓ ٢ُُٝ 

ٝأٓٔ٘ض ٝكي٣ي ١ٝٞد ٣ٝظَى ٌٓخٗخً ًخك٤خً ٍَُٔٝ ح٤ُٔخٍحص ٝحُؼَرخص 

حُظ٢ ٓظٍٞى ٌٛٙ حُٕٔٞ كظ٠ أٓخًٖ حُظ٣ٖٞ٘ ٣ٝـذ إٔ ٣ظلخىٟ حُظ٣ٖٞ٘ 

ٟغ حألطَرش ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ حُظ٣ٖٞ٘ ك٢ ٓ٘خ١ن حُللَ حُٔٔظوز٤ِش ٝأٓخًٖ ٝ

كيٝى حُٔٔخكخص حُظ٢ حٓظوَؽ ػٜ٘خ ٍهٜش اٗـخٍ ٣َ١ن كٔذ ٓخ ٛٞ 

ٟٓٞق ك٢ ٍهٚ اٗـخالص حُط٣َن أٝ ك٢ حألٓخًٖ حُوخ٤ُش ك٢ حُٔٞهغ 

ٝكُٞٚ , ٣ٝـذ ػ٘ي ط٣ٖٞ٘ حألٓٔ٘ض ٗظخًء كٔخ٣ظٚ ٖٓ حُزَِ كظ٠ ال ٣٘ي 

وطؼش ًز٤َس ٖٓ ٣ٝظطِذ ًُي ٟٝؼٚ ك٢ ٌٓخٕ ٓـط٠ , ٣ٝظْ طـط٤ظٚ ر

حُؤخٕ حُو٤خّ ٣ٝٔظلٖٔ حطزخع ٌٛٙ حُط٣َوش ك٢ ط٣ٖٞ٘ حُلي٣ي , ًٔخ ٣ٌٖٔ 

ٍٙ حألٓٔ٘ض ػ٠ِ ١ز٤ِش ٖٓ حُو٘ذ حُزٞٗظ٢ أٝ حُِظِحٗش ٣ٌٕٝٞ حَُٙ 

ٌٗخ٣َ كظ٠ ٣َٜٔ ُِؼٔخُش ٍٛٚ ٝٓلزٚ .  10ػ٠ِ ٤ٛجش ٍٛخص رخٍطلخع 

ُٜٔخ  ًٔخ ٣َحػ٠ ػ٘ي ط٣ٖٞ٘ حََُٓ ٝح٢ُُِ حطزخع حُظ٣ٖٞ٘ ح١ًَُِٔ

ُظٞك٤ي ٌٓخٕ حُظو٤َٔ ُٝظلخى١ رؼؼَس ٤ًٔخطٚ ٝحطزخع حُظ٣ٖٞ٘ ح٣َُ٘ط٢ أٝ 

حالٓظيحى١ ُِطٞد أ١ ٍٛٚ رـخٗذ حألػٔخٍ حُٔطِٞد اٗـخُٛخ ًٔخ ٣ٌٕٞ 

ٓظَ ُظ٤َٜٔ ٍَٓٝ 1ْٓ ٝر٤ٜ٘ٔخ 50حَُٙ ػ٠ِ ٛل٤ٖ ًَ ٜٓ٘ٔخ ٓٔي 

ٓظَ ٤َُٜٔ حُٔ٘خُٝش 2حُٔالكع ُالٓظالّ ٣ٌٕٝٞ رخٍطلخع ال ٣ِ٣ي ػٖ 



 

 

 .ُظؼظ٤نٝح
 :ػَٔ حُظ٤ٛٞالص حُل٤٘ش حُالُٓش ُِؼَٔ رخُٔٞهغ

٣وّٞ حُٔخُي رخطوخً حإلؿَحءحص حُالُٓش ُظ٤َٛٞ ح٤ُٔخٙ ا٠ُ حُٔٞهغ  ·

ٝطلظٔذ حُظ٤ِٛٞش ػ٠ِ ٗلوش حُٔخُي كظ٠ كيٝى حُٔٞهغ أٓخ ًَ ٓخ ٣وغ رؼي 

ٜٓيٍ حُٔخء أٝ ػيحى ح٤ُٔخٙ ٖٓ ٓٞح٤َٓ أٝ هَح٤١ْ أٝ ط٤ٛٞالص أٝ 

 ٠ ٗلوش حُٔوخٍٝٓلخرْ ك٤ٌٕٞ ػِ
 أػٔخٍ حَُىّ

طَىّ ٓٞحهغ حُز٘خء ك٢ ٓ٘ول٠خطٜخ حُٔطِٞد ٍىٜٓخ ًٌُٝي كٍٞ  ·

 .حألٓخٓخص ٝىحهَ حُـَف كظ٠ ٓ٘ٔٞد كطش حَُىّ
٣ـذ إٔ طيٓي حُظَرش حُٔؼخى ٍىٜٓخ كٍٞ حألٓخٓخص ٝىحهَ حُٔزخ٢ٗ كظ٠  ·

طَٜ ا٠ُ ىٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ حٌُؼخكش ٣ِِّٝ إٔ ٣ٌٕٞ حَُىّ ػ٠ِ ١زوخص 

 .ْٓ ٓغ حُيٓي حُـ٤ي40:25ٖٓرٔٔي 
٣ـذ إٔ ٣ظْ حَُىّ رخَُٓخٍ ك٢ أٓخًٖ حألٓخٓخص حُوي٣ٔش ك٢ حُٔٞهغ رؼي  ·

 .اُحُظٜخ
٣ـذ حُظؤًي ٖٓ ح٠ُـ١ٞ حُـخٗز٤ش حُطز٤ؼ٤ش حُ٘خٗجش ػٖ أػٔخٍ ٓؼ٤٘ش  ·

 .رـٞحٍ حَُىّ
اًح ًخٕ ٓ٘ٔٞد حَُىّ أػ٠ِ ٖٓ ٓ٘ٔٞد حألٍٝ حُطز٤ؼ٢ ٣َحػ٠ طؤػ٤َٙ  ·

 .ػ٠ِ ٓخ كُٞٚ
 :ٗٞحع حَُىّأ

 :طَ٘ٔ أػٔخٍ حَُىّ حألٗٞحع حُٔوظِلش ح٥ط٤ش ·
 .ٍىّ ريحهَ حُٔز٠٘ ·
 .ٍىّ كٍٞ حُٔز٠٘ ·
 .ٍىّ حُليحثن ٝحألكٞحٕ ٝحُٔٔخكخص حُٞحٓؼش ُٝظو٤ِن حُٔ٘خ٤ٓذ ·

 :١َم حَُىّ
 .ٍىّ ٖٓ ٗخطؾ حُللَ ٝط٘وَ رخه٢ حألطَرش ا٠ُ هخٍؽ حُٔٞهغ ·
 .طٌخ٤ُلٚ ٍىّ رؤطَرش ٖٓ حُوخٍؽ ٣َٝحػ٠ حكظٔخد ·

ُِٝظخًي ٖٓ حٕ ػ٤ِٔٚ حَُىّ طٔض ر٘ـخف ٣ظْ ػَٔ حهظزخٍ حُيٓي ٌٝٛح 

 حالهظزخٍ ٛٞ حهظزخٍ ٓٞهغ ٝط٢ِ٤ٌٔ رخُٔؼَٔ 
 
 
 

 ٤ًل٤ٚ هَحص حُٔوط٢
ٌٛس حُٔٔخُٚ ٢ٛ حْٛ ػَٔ ٣وّٞ رٚ حُٜٔ٘يّ ٝال٤ٔٛظٚ ٍَٟٝس ك٢ طلي٣ي 



 

 

 حالط٢
 ٗٞع حُٔوط٢ حٗ٘خث٢ حّ ٓؼٔخ١ٍ ·
ُٔوط٢ ح١ٌُ ٣ظَٜ ُي طو٤ْٔ حٌُٔخٕ ٖٓ ك٤غ حُٔوط٢ حُِٔؼٔخ١ٍ ٛٞ ح ·

حالٓظويحّ ٝؿ٤ٔغ ٓٔخهطٚ ٖٓ حػ٢ِ حُٔ٘٘خء ػٌْ حالٗ٘خث٢ ٖٓ حٓلَ 

 حُٔ٘٘خء
حٝال ٣ـذ ٓطخروٚ حالػٔيس ٖٓ حالٗ٘خث٢ ُِٔؼٔخ١ٍ ٝٓٞهؼٜخ ٝٓؼخٍٟظٜخ  ·

 ُالرٞحد ٝحُ٘زخر٤ي
 ػخ٤ٗخ ٓطخروٚ حُزٌٞٗخص ٖٓ حُٔوط٢ حُالٗ٘خث٢ ُِٔؼٔخ١ٍ ·
 حٌَُٔحص ٝٓو١ٜٞخ ٝحٓخًٖ حُـيٍحٕ ك٢ حُٔؼٔخ١ٍ ػخُؼخ حٓخًٖ ·
 30ٓ٘خ٤ٓذ حُِْٔ ٓغ ٓالكظٚ حٕ حُٔؼظخى ػ٤ِٚ حٕ ٣ٌٕٞ ػَٝ حُ٘خ٣ٔٚ  ·

ْٓ ٣ٝـذ ػ٤ِي كٔخد ػيى حُيٍؿخص ٝكٔخد  15ْٓ ٝحُوخ٣ٔٚ حٍطلخػٜخ 

حالٍطلخع ح٢ٌُِ ُِيٍؽ ٝٓؼَكٚ حُٔٔخكٚ حُٔطِٞرٚ ٝٓطخروٚ ٓ٘خ٤ٓذ حُِْٔ 

 ُٔ٘ٔٞد حُيٍٝ
ططخص حُٔؼٔخ٣ٍٚ حالرٞحد طوظِق ٓوخٜٓخ ػ٢ِ كٔذ حٓظويحٜٓخ ك٢ حُٔو ·

رٔؼ٢٘ حٕ حُزخد حَُث٤ْ هي ٣وظِق ٖٓ ك٤غ حُؼَٝ ٓغ رخد حُـَف ٝٓغ 

 رخد حُٔطزن ٝحُلٔخّ ٌُْٜ٘ ؿ٤ٔؼال ال٣وظِلٞح ك٢ حُـخالد ػٖ حٍطلخػخطْٜ
 ك٢ حُٔوططخص حالٗ٘خث٤ٚ ٛ٘خى ٍُٓٞ ٌٛس حَُُٓٞ ٓؼ٘خٛخ حالط٢ ·
· ٍِٓ Y َ5ح٤ُٔن كِٞ ٝؿيص ؿِٔٚ ٣ؼ٢٘ هطY12 ْٔكٌٜس طؼ٢٘ حٕ ه

 ْٓ 12ح٤ٓخم كي٣ي هطَ 
 ٍِٓ ٣ؼ٢٘ ح٠٣خ هطَ ح٤ُٔن ·
طؼ٢٘ حٕ هْٔ ح٤ٓخم 5Y8@Mٍِٓ @ طؼ٢٘ ٌَُ رٔؼ٢٘ حٕ حُـِٔٚ  ·

 ْٓ ٌَُ ٓظَ ٢ُٞ١ 8هطَ 
 حًٌٍُٔٞ ك٢ حُِٞكخص ٢ٛ حهطخٍ حال٤ٓخم ٤ُْٝ حٜٗخكٜخ ·
 ُ٘يحىحص حٝ ح٤ُٔي رَِٓٝح B ٝحٌَُٔحص رَِٓ C ٣َِٓ ُِؼٔٞى رلَف ·

T.Bٌُِِٚٔ ًِٜٝخ حهظٜخٍحص ُِٔؼ٢٘ حالٗـ١ِ٤ِ 
ػ٘يٓخ طٔٔي رخُِٞكٚ حٝال الري ُي ٖٓ ٓؼَكٚ حطـخس ٗٔخٍ حُِٞكٚ ٝٗٔخٍ  ·

 حُٔٞهغ ٝٓطخروظْٜ ٗظ٣َخ
 ؿخُزخ ٓخ طـي ك٢ حُِٞكخص ؿيحٍٝ ٟٓٞلٚ ُظ٣ُٞؼٚ كي٣ي حُظ٤ِٔق ·

 حُِٞكش حُٜ٘ي٤ٓش ٝٓوخٓخطٜخ
ٝهط١ٞ  (A0-A1-A2-A3-A4-A5) حُو٤خ٤ٓش حُِٞف ٝٓوخٓخطٜخ ·

حٌُظخرش ٝكـٜٔخ ًٝلخثظٜخ ٣َ١ٝوش حٌُظخرش حُؼ٘خ٣ٖٝ ٝأٓٔخء حُِٞكخص , 

 .ٝحالٛطالكخص ٝحَُُٓٞ ُِٔٞحى حُٔؼٔخ٣ٍش
 حُِٞكخطخُٜ٘ي٤ٓش



 

 

 (m)حُٔوخٓخص
A0 

0.841x1.189 
A1 

0.594x0.841 
A2 

0.420x0.594 
A3 

0.297x0.420 
A4 

0.297x0.210 
A5 

0.148x0.210 
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 ٓطخروٚ حُِٞكخص حالٗ٘خث٤ٚ رخُٔؼٔخ٣ٍٚ

ٌٛس حُؼ٤ِٔٚ ٜٓٔٚ ؿيح َُٝ٘كٜخ ٌُْ ٓؼخٍ كيع ٓؼ٢ ٢ٛٝ ح٢٘ٗ ً٘ض حهّٞ 

رظ٘ل٤ٌ ك٤ال الكي حُٔٞح٤٘١ٖ رخالٓخٍحص ٝهخّ ًُي حَُؿَ رظـ٤٤َ حُظ٤ْٜٔ 

حًؼَ ٖٓ َٓس حُظ٤ْٜٔ حُٔؼٔخ١ٍ ُْٝ ٣ليع طـ٤٤َ ك٢ حُظ٤ْٜٔ حالٗ٘خث٢ 

ٝهٔض رظ٘ل٤ٌ حُِٞكخص حالٗ٘خث٤ٚ ٝرؼي ٛذ ٓوق حُيٍٝ حال٢ٍٟ حًظ٘لض 

ح٢٘ٗ ٗلٌص رٌِٞٗٚ ُْ طٌٖ ك٢ حُٔؼٔخ١ٍ ٌٝٛس حكي حُٔ٘خًَ ٝطظْ حُظطخرن 

 رخالط٢
هزَ  ٓؼَكٚ حهَ طؼي٣َ ٓؼٔخ١ٍ ٝحٗ٘خث٢ ٝٓطخروٚ حٕ ٣ٌٕٞ حُٔؼٔخ١ٍ ·

 حالٗ٘خث٢
 ٓالكظٚ طـ٤٤َ حٓخًٖ حالػٔيس ·
 ٓالكظٚ حٓخًٖ كظلخص حالرٞحد ·
 ٓالكظٚ حُزٌِٞٗخص ٝحٓخًٜ٘خ ·
 
 
 
 

 حُوَٓخٗٚ طخ٣ٍن ٝحٓظويحٓخص
 Plain ٣ؼظزَ حَُٝٓخٕ ْٛ أٍٝ ٖٓ حٓظؼِٔٞح حُوَٓخٗٚ حُؼخى٣ٚ

Concrete  ْك٢ حُظخ٣ٍن ٖٓ كٞح٠ُ حُل٠ ػخّ ٝ هي حٓظؼِٔض ك٢ ٓؼظ

 . ُٞش ط٤ٌِٜ٘خ ٝ حٌٓخٕ طل٤ٌٛخ رؼٔخُش ٓيٍرش طي٣ٍزخ ر٤ٔطخٓزخ٤ْٜٗ ُٜٔ



 

 

حُوَٓخٗش ٠ٛ ٓو١ِٞ ٖٓ ٓٞحى ح٤ُٝش ٌٓٞٗش ٖٓ حََُٓ ٝحًَُخّ حٌُز٤َ ٓؼَ 

ح٢ُُِ )حٝ حُٖٔ حٟ ًَٔ حألكـخٍ( ٝ حالٓٔ٘ض ٓغ حٟخكشحُٔخء ح٤ُٜٔخ . ٝ 

 ػ٘ي هِطْٜ ؿ٤يح طظْ ػ٤ِٔش طٔخٓي ر٤ْٜ٘ ط٠ٔٔ ػ٤ِٔٚ ٗي حُوَٓخٗٚ
 

 حٗٞحع حُوَٓخٗٚ هالٍ ػَٔٛخَٓحكَ ٝ 
حُوَٓخٗٚ حُطخُؿٚ: ٝ ٠ٛ حُوَٓخٗٚ ٖٓ ُلظٚ حٟخكٚ حُٔخء ح٤ُٜخ كظ٠ .1

ُلظٚ ٓخ هزَ حُ٘ي حالرظيحث٠ ٝ طظ٤ِٔ رِيٝٗظٜخ ٝ هخر٤ِظٜخ ُِظٌَ٘ ٗظ٤ـٚ 

ٝؿٞى حُٔخء ٓٔخ ٣ـؼِٜخ طٔال حُ٘يحص ٝ حُوٞحُذ ٝ ٠ٛ طٔؼَ حُزيح٣ٚ 

 ُِوَٓخٗٚ
وَٓخٗٚ رؼي ٌٜٗخ حالرظيحث٠ ٝ كظ٠ رؼي ٝ ٠ٛ حُ :حُوَٓخٗٚ حُو٠َحء.2

حُ٘ي رلظَٙ ٝؿ٤ِٙ ٝ طٌٕٞ ٌٛٙ حُوَٓخٗٚ ٟؼ٤لٚ ؿيح ٤ُْ ُٜخ حٟ ٓوخٝٓٚ 

 ُالؿٜخىحص حُوخٍؿ٤ٚ ٝ ٣ـذ حال طظَى ُِؼٞحَٓ حُـ٣ٞٚ ُؼيّ حُظخػ٤َ ػ٤ِٜخ
 

حُوَٓخٗٚ حُٔظِٜيٙ: ٝ ٠ٛ حُوَٓخٗٚ حُظ٠ طِٜيص ٝ حًظٔزض ٓوخٝٓٚ ٝ .3

حالؿٜخىحص حُٞحهؼٚ ػ٤ِٜخ ٝ طٔظط٤غ طلَٔ طٔظط٤غ طلَٔ حالكٔخٍ ٝ 

 حُظَٝف حُـ٣ٞٚ ٝ ح٤ٔ٤ٌُخث٤ٚ حُٔل٤طٚ رٜخ
كٌَٙ حُوَٓخٗٚ حُِٔٔلٚ: ح٣٘ٔخ ٝؿي حُ٘ي ٠ٗغ حُلي٣ي ٤ُظلَٔ هٞٙ حُ٘ي ٝ 

 ح٣٘ٔخ ٝؿي ح٠ُـ٢ كخُوَٓخٗٚ ًل٤ِٚ رٚ
ٖٓ ٓوخٝٓظٜخ ٠ُِـ٢ ٌُُي  1/10ٓوخٝٓٚ حُوَٓخٗٚ ُِ٘ي طٔخٟٝ طو٣َزخ 

 ق٠ٗغ كي٣ي حُظ٤ِٔ
ٓوخٝٓٚ ٟـ٢ حُوَٓخٗٚ ٠ٛ حالٓخّ ٝ ٠ٛ طؼزَ ػٖ ؿ٤ٔغ حُٔوخٝٓخص 

ٓٞحء ٗي حٝ هٚ حٝ طَحر٢ ً٘ٔزٚ ٖٓ ٓوخٝٓٚ ح٠ُـ٢ ٝ ٠ٛ حُؼخَٓ 

 .حالٓخ٠ٓ ك٠ حُظ٤ْٜٔ ٝ حُظ٘ل٤ٌ
 
ٓوخٝٓٚ حُ٘ي ٗٔزٚ ٖٓ ٓوخٝٓٚ ح٠ُـ٢( ٝ ٌٛح ٓ٘ل٠٘ ر٤خ٠ٗ ٣ٟٞق )

 ٓوخٝٓٚ حُ٘ي رخُ٘ٔزٚ ُٔوخٝٓٚ ح٠ُـ٢ ٝ ػَٔ حُوَٓخٗٚ
 

 ٓوخٝٓٚ ٟـ٢ حُوَٓخٗٚ ٝ حهظزخٌٍٓؼذ ح٠ُـ٢
ْٓ ٣ظْ حهظزخٍٙ رؼي 15*15*٠ٛ15 ٓوخٝٓٚ ٟـ٢ ٌٓؼذ هَٓخ٠ٗ حرؼخىٙ 

 ٣ّٞ ٖٓ ٛذ حُوَٓخٗٚ 28
 :هطٞحص حالهظزخٍ

 ٌٓؼزخص ٖٓ حُوَٓخٗٚ ك٠ هٞحُذ ٛذ حٌُٔؼزخص 6ٜٗذ .1
ح٣خّ ٝ  ٣7ظْ طلي٣ي ٓوخٝٓٚ ح٠ُـ٢ حُٔظٞٓطٚ ُؼالع ٌٓؼزخص رؼي .2



 

 

 حٌَُٔ ٝ ٗو٤ْ هٞٙ ح٠ُـ٢ حُٔظٞٓطٚ ُِؼالع ٌٓؼزخصٗلِْٜٔ كظ٠ 
٣ّٞ ٣ظْ ط٤ٌَٔ حُؼالع ٌٓؼزخص حُزخه٤ٚ ٝ ٗليى كَٔ حٌَُٔ  28رؼي .3

 حُٔظ٢ٓٞ ُْٜ
 
 
 
 

 هٞحّ حُوَٓخٗٚ ٝحٗٞحػٜخ
ٛٞ حُوخ٤ٛٚ حُظ٠ طؼزَ ػٖ ح١َُٞرٚ)ٓلظٟٞ حُٔخء( ُِوِطٚ حُوَٓخ٤ٗٚ 

 حُظ٠ ٤ُْ رٜخ حٟخكخص
 

 حٗٞحع هٞحٓخص حُوَٓخٗٚ
 

ُوٞحّ حُـخف: ٣ظ٤ِٔ رخٕ حُوَٓخٗٚ ٤ُْ رٜخ ُيٝٗٚ ًخك٤ٚ ٌُُي طٔظويّ ح.1

ك٠ حُٔ٘٘خص حٌُظ٤ِٚ ٓؼَ ًظَ كٔخ٣ٚ حُ٘ٞح٠١ء ٝ طٔظويّ ًٌُي ك٠ 

حُوٞحػي حُِٔٔلٚ ٟؼ٤لٚ حُظ٤ِٔق ٝ ػ٠ِ حُٜٔ٘يّ حٓظويّ ِٛحُ هٟٞ ُيكغ 

 حُوَٓخٗٚ ُِلًَٚ ٠ُِٔء حُلَحؿخص
ظ٤ِٚ ٝ حُوٞحػي ٝ حالٓخٓخص ٓغ حُوٞحّ حُِٜذ: ٣ٔظويّ ك٠ حُٔ٘٘خص حٌُ.2

 حٓظويحّ ِٛحُحص ه٣ٞٚ
حُوٞحّ حُِيٕ: طٌٕٞ حُوَٓخٗٚ ك٤٤ٚ ه٣ٞٚ ِٜٓٚ حُلًَٚ ٝ ٌُُي طٔظويّ ك٠ .3

ؿ٤ٔغ حٗٞحع حالٗ٘خءحص ٝ حُوَٓخٗٚ حُِٔٔلٚ ٓظٞٓطٚ ٝ ًؼ٤لٚ حُظ٤ِٔق ٝ 

 ٗٔظويّ ِٛحُحص ػخى٣ٚ
٤ٚ رخهَ ػ٤ِٔٚ حُوٞحّ حُٔزَِ: طٌٕٞ حُوَٓخٗٚ هخىٍٙ ػ٠ِ حُلًَٚ حٌُحط.4

ىٓي ٓٔظويٓٚ ٝ ٣ٔظويٓٚ حُٔوخُٕٝٞ حُٔزظيإٕ ٝ ٣ظْ حٓظويحّ حُيٓي 

 ح٤ُيٟٝ ٝ ٣ؼ٤زٚ ٣ُخىٙ حالٓٔ٘ض ٣ُِخىٙ ٗٔزٚ حُٔخء
حُوٞحّ حُٔخث٠: َٓكٞٝ ٝ ٠ٌُ ٗٔظويّ حُوٞحّ حُٔخث٠ ٣ـذ حٟخكٚ ٓٞحى .5

 رًٞٝال٤ٗٚ ٝ ٤ٌِٓخ ٝ ٓٞحى كخثوٚ حُظِز٤ٖ
 

 ػ٤ِٜخ ٤ًل٤ٚ ط٣ٖٞ٘ ٓٞحى حُٜذ ٝحُللخظ
٣َحػ٠ حُظؤًي ٖٓ طٞحكَ ًَ حُٔٞحى حُالُٓش ُِٜزش حُوَٓخ٤ٗش هزَ حُزيء  -

 .ك٠ حُٜذ
٣ظْ ط٣ٖٞ٘ حُٔٞحى ك٠ حألٓخًٖ حُٔ٘خٓزش ٝرخُظَط٤ذ حُٔ٘خٓذ ٝحُظ٠ طَٜٔ  -

 .ٗوِٜخ ا٠ُ ٌٓخٕ حُٜذ



 

 

٣ٌٕٞ حُظ٣ٖٞ٘ ٌَُ ٓخىس رخُط٣َوش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٠ حُٔٞحٛلخص  -

 :كٔؼالً 
 

٠ِ أ٤ٍٟخص ه٘ز٤ش ٜٓٞحٙ ٣ٌٕٝٞ ك٠ كٔخ٣ش ٖٓ ١ٍٞرش حالٓٔ٘ض:٣ٕ٘ٞ ػ

حُـٞ ٝحألٍٝ ٝحُٔطَ ٣ٝـذ إٔ ال ٣ٔظويّ ك٠ أػٔخٍ حُوَٓخٗش حُِٔٔلش 

أٟ أٓٔ٘ض ريأص طظٌٕٞ رٚ كز٤زخص ٓظِٜيس أٝ ًظَ أٝ ٠٠ٓ ػ٠ِ ط٣ٞ٘٘ٚ 

أًؼَ ٖٓ ػالػش ٍٜٗٞ. ١ٝزوخً ٌُِٞى حَُٜٟٔ ك٤ـُٞ آظويحّ حألٓٔ٘ض رؼي 

 .حُظؤًي ٖٓ ٓالٓظٚٓظش أَٜٗ ٝ ٌُٖ رؼي 
 

حََُٓ: ٣ٌٕٞ ػ٠ِ أ٤ٍٟخص ِٛزش ٗظ٤لش ٝرؼ٤يحً ػٖ حُٔطَ أٝ أٟ ٓٞحى 

 .ِٓٞػش
ح٣:٢ُُِـَٔ إلُحُش حُ٘ٞحثذ ٓ٘ٚ ٣ٕٝ٘ٞ ػ٠ِ أ٤ٍٟخص هَٓخ٤ٗش أٝ 

 .ه٘ز٤ش
حُٔخء:ػيّ حإلػظٔخى ػ٠ِ ٓخء حُٜ٘زٍٞ ه٤٘ش كيٝع أٟ ػطَ ٝاٗٔخ ٣٘زـ٠ 

 .ال طٜيأ طو٣ِٖ حُٔخء ٓٔزوخ ك٠ ٓٞهغ حُٜذ ك٠ أٝػ٤ش
حالٟخكخص:طللع ك٠ ٌٓخٕ أ٤ٖٓ ك٠ ىٍؿش كَحٍس حُـَكش ٝرؼ٤ي ػٖ 

ح١َُٞرش ٝأٗؼش حُْ٘ٔ حُٔزخَٗس ٝطَحػ٠ ؿ٤ٔغ حُظؼ٤ِٔخص حُوخٛش رٌَ 

 .ٓخىس ػ٠ِ كيح
 
 

 حػيحى حُلَّ ٝ حُ٘يحص
 
 -ٗيحص ُِٓ٘وش  -٣ظْ اهظ٤خٍ ٗٞع حُ٘يحص حُٔ٘خٓذ ُِؼ٤ِٔش )ٗيحص ػخى٣ش  -

 .(ٗيحص ِٛذ
 .يحص ه٣ٞش ُظظلَٔ ُٕٝ حُوَٓخٗش ٝحألكٔخٍ حُل٤ش أػ٘خء حُٜذطٌٕٞ حُ٘ -
 .٣ـذ إٔ طَطٌِ هٞحثْ حُ٘يحص ػ٠ِ هٞحػي ػخرظش -
 .إٔ طٌٕٞ حُوٞحُذ ٓلٌٔش ُٔ٘غ طَٔد حُِزخ٠ٗ ٖٓ حُوَٓخٗش -
٣ـذ طَر٢٤ حًَُخثِ رل٤غ ال طئػَ ػ٤ِٜخ حُٜيٓخص حألكو٤ش حُ٘خطـش ػٖ  -

ُي ٟـ٢ ح٣َُخف ٝ حإلٍطـخؿخص كًَش حُؼٔخٍ أٝ حُٔؼيحص حُٜـ٤َس ًٌٝ

 .حُ٘خطـش ػٖ حُٔؼيحص حُٔٔظويٓش ك٠ حُؼَٔ
طَٕ أٓطق حُلَّ حُو٘ز٤ش رخُٔخء هزَ حُٜذ ٓزخَٗس ُٔ٘غ آظٜخٙ  -

 .حأله٘خد ُٔخء حُو٢ِ
٣ـذ اػيحى ٓٔخٍحص ُِؼَٔ رل٤غ ال طئػَ كًَظٜخ ػ٠ِ أرؼخى ٝأٌٗخٍ  -



 

 

 .كي٣ي حُظ٤ِٔق
 .وٞحُذ ٝ حأل٤ٓخم٣ل٠َ ٝ ٟغ طوخٗخص طلَٜ ر٤ٖ ٓطق حُ -
٣ـذ إٔ ط٘ظق حُلَّ ٖٓ حُيحهَ رؼ٘خ٣ش هزَ ٍٙ أ٤ٓخم حُظ٤ِٔق ٝهزَ  -

ٛذ حُوَٓخٗش ٓزخَٗس ًُٝي ربُحُش حألطَرش ٝحُل٠الص ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ظْ ًُي 

 .ربٓظويحّ حُٔخء أٝ حُٜٞحء ح٠ُٔـ١ٞ
 ٤ًل٤ٚ ٓؼخ٣َس ٓٞحى حُٜذ

خ٣َ حالٓٔ٘ض:٣ل٠َ إٔ طلظٟٞ ػزٞس حُوَٓخٗش ػ٠ِ ػيى ٛل٤ق ٖٓ ٌٗ

حألٓٔ٘ض ٝال٣ٔٔق رٔؼخ٣َس حألٓٔ٘ض رخُلـْ ٝك٠ كخُش آظؼٔخٍ حألٓٔ٘ض 

 .حُٔخثذ ٣ـذ ه٤خّ حألٓٔ٘ض رخُُٕٞ
 

حًَُخّ:٣وخّ رخُلـْ رٜ٘خى٣ن ه٤خّ ٣ٝـذ َٓء حُٜ٘خى٣ن ريٕٝ ىٓي. 

٣َٝحػ٠ ح٣ُِخىس ك٠ كـْ حََُٓ ٗظ٤ـش ح١َُٞرش أٝ حُزَِ ٝك٠ حألػٔخٍ 

 .ّ رخُُٕٞحإلٗ٘خث٤ش حُٜخٓش ٣ل٠َ ه٤خّ حًَُخ
 

حُٔخء:٣وخّ رخُِظَ أٝ رخ٤ٌُِٞؿَحّ ٣ٝـذ إٔ ٣ئهٌ ك٠ حإلػظزخٍ ٤ًٔش حُٔخء 

 .حُٔلظَٔ ٝؿٞىٛخ ك٠ حًَُخّ
 حُو٢ِ

ٗٞع حُو٢ِ : ٣ِِّ ه٢ِ حُوَٓخٗش ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗخً آخ ك٠ حُٔٞهغ أٝ ك٠ ػَرش  -

ه٢ِ أٝ ٖٓ هالٍ ٓلطٚ ه٢ِ ٣ًَِٓٚ ًٔخ ك٠ حٌَُ٘ حٓخ حٌَُ٘ ك٤ٟٞق 

ٌؼذ ُو٢ِ ٝ ٗوَ حُوَٓخٗٚ ر٤٘ٔخ ٣ظَٜ ك٠ حٌَُ٘ ٓظَٓ 10ػَرش ٓؼش 

ٓظَ ٌٓؼذ ٝ حًح ىػض ح٠ٍَُٝٙ  0.75ٍٛٞٙ ُوال١ٚ ٓٞهغ ٓؼٚ 

حُوٜٟٞ ُو٢ِ حُوَٓخٗٚ ٣ي٣ٝخ ٣ظْ ًُي رٔٞحكوٚ حُٜٔ٘يّ حإلٓظ٘خٍٟ 

َُِٔ٘ٝع ٝك٠ ٌٛٙ حُلخُش ٣ظْ حُو٢ِ رظو٤ِذ حُٔٞحى طو٤ِزخً ؿ٤يحً رخُ٘ٔذ 

رٞحٓطش حُـخٍٝف ٣ِِّٝ ه٢ِ  حُٔطِٞرش ػ٠ِ ١ز٤ِش ٓٔظ٣ٞش ٛٔخء

حألٓٔ٘ض ٓغ حًَُخّ هزَ ٟٝغ حُٔخء ٣ٝوِذ ػ٠ِ ػالع ىكؼخص ػ٠ِ حألهَ 

ػْ ٠٣خف حُٔخء طي٣ٍـ٤خ رخُويٍ حُٔطِٞد ُِوِطش ٣ٝٔظَٔ حُظو٤ِذ ٝحُو٢ِ 

 .كظ٠ طظـخْٗ حُوِطش ُٞٗخً ٝهٞحٓخ
 
 
 

 ُٖٓ حُو٢ِ
خّ أٝ ال ٣ـذ إٔ ال ٣وَ ُٖٓ حُو٢ِ ػٖ ىه٤وظ٤ٖ رؼي ٟٝغ حألٓٔ٘ض ٝحًَُ

٣وَ ػٖ ىه٤وش ٝحكيس رؼي اٟخكش حُٔخء. ًُٝي كظ٠ ٣ٜزق حُو٢٤ِ ٓظـخْٗ 



 

 

ك٠ حُِٕٞ ٝحُوٞحّ ٓغ َٓحػخس ػيّ ٣ُخىس َٓػش حُوال١ ػٖ حَُٔػش 

حُٔليىس ُٚ كظ٠ ال ٣ليع اٗلٜخٍ كز٤ز٠ ًٌُي ال ٣ـذ ٣ُخىس ُٖٓ حُو٢ِ 

 .ىهخثن ُ٘لْ حُٔزذ 5ػٖ 
 

 حُ٘وَ ٝ حُٔ٘خٝرٚ
ي طٔخّ هِطٜخ ٓزخَٗس ٓغ َٓحػخس طـ٘ذ اٗلٜخٍ ٣ِِّ ٛذ حُوَٓخٗش رؼ

ٌٓٞٗخطٜخ ػ٠ِ إٔ الط٣ِي حُٔيس ٓخر٤ٖ اٟخكش ٓخء حُو٢ِ ٝٛذ حُوَٓخٗش 

ىه٤وش ك٠ حُـٞ حُلخٍ ٝإٔ ٣ظْ ىٌٜٓخ  20ىه٤وش ك٠ حُـٞ حُؼخىٟ ٝ  30ػ٠ِ 

ىه٤وش ك٠ حُـٞ حُلخٍ أٓخ اًح  30ىه٤وش ك٠ حُـٞ حُؼخىٟ ٝ  40هزَ ٠٠ٓ 

حُلظَحص حُٔخروش كبٗٚ ٣ِِّ اٟخكش ٓئؿالص ُِ٘ي ػ٘ي  أٓظِِّ حألَٓ ٣ُخىس

حُو٢ِ رؼي ٓٞحكوش حُٜٔ٘يّ حإلٓظ٘خٍٟ َُِٔ٘ٝع ًُٝي كظ٠ ال طـق 

حُوَٓخٗش أٝ ٣ليع ُٜخ ٌٗخ ارظيحث٤خً ٝهخٛش ك٠ حألٓخًٖ حُلخٍس ٝكظ٠ ال 

 .٣ليع ٝٛالص أٝ كٞحَٛ ك٠ حُوَٓخٗش حُٜٔزٞرش
 .خء حُ٘و٣َـذ ػيّ كيٝع أٟ اٛظِحُحص ُِوَٓخٗش أػ٘ -
 :٣ٌٕٝٞ حُ٘وَ ػ٠ِ كٔذ ىٍؿش حَُٔ٘ٝع ٝكـٔٚ ًٔخ ٠ِ٣ -
 -ػَرخص ح٤ُي  -ٗوَ حُوَٓخٗش ػ٠ِ ٓطق حألٍٝ ربٓظويحّ حُوٞحى٣ْ .1

 .حُؼَرش حُوالرش
ٗوَ حُوَٓخٗش ػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخص ػخ٤ُش ًُٝي رَكغ حُوٞحى٣ْ ربٓظويحّ .2

 .حُٖٞٗ
ش ربٓظويحّ ٗوَ حُوَٓخٗش ػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخص طلض حألٍٝ ًُٝي رخُـخًر٤.3

 .ٓـخٍٟ ٓخثِش أٝ ك٠ حٗخر٤ذ
 

رٔؼيالص ٓوظِلش  Concrete Pumpكي٣ؼخ ٣ٞؿي ٠ٓوخص ُِوَٓخٗش

( ٣ٟٞق حكيٟ ح٠ُٔوخص ًحص 7ٌَٗ)طظ٘خٓذ ٓغ كـْ حَُٔ٘ٝع ٝ 

ٓظَ طو٣َزخ ر٤٘ٔخ ٣ٟٞق )ٌَٗ حٓظويحّ ح٠ُٔوخص ك٠  42حًٍع رطٍٞ 

 ٛذ هَٓخٗٚ حكي حٌُزخٍٟ
ٛٔخء ط١ٞجش ُ٘وِٜخ ٣ي٣ٝخ ٓغ َٓحػخس ٣ـُٞ طل٣َؾ حُوَٓخٗش ػ٠ِ ١ز٤ِش 

 ػيّ طل٣َؾ هِطش
 .ؿي٣يس ػ٠ِ حُطز٤ِش اال رؼي طٔخّ ٗوَ حُوِطش حُٔخروش

 
 
 

 ؽ.حُٜذ



 

 

 :٣ـذ َٓحػخس حإلكظ٤خ١خص ح٥ط٤ش أػ٘خء ػ٤ِٔش حُٜذ
ٓظَ كال  2٫5ك٠ كخُش ٛذ حُلٞحث٢ ٝحألػٔيس حُظ٠ ٣ظـخُٝ اٍطلخػٜخ  -

خى ك٠ أكي ؿٞحٗذ حُوخُذ ٣ـُٞ ٛزٜخ رٌخَٓ حإلٍطلخع ٣ٝـذ ػَٔ ٗز

ٓظَ ٣ٝظْ حُٜذ ٖٓ ٌٛٙ حُلظلخص ك٤غ  2٫5ػ٠ِ اٍطلخػخص الط٣ِي ػٖ 

 .٣ظْ طول٤ِٜخ أٝالً رؤٍٝ ٓغ َٓحػخس ىٓي حُوَٓخٗش ٤ٌٓخ٤ٌ٤ٗخ
ك٠ كخُش ٛذ رال١ش أٝ ُز٘ش هَٓخ٤ٗش ربٍطلخع ًز٤َ ٣َحػ٠ إٔ طٜذ  -

 .ْٓ 50ا٠ُ  40ػ٠ِ ١زوخص ٌٜٓٔخ ٣ظَحٝف ٖٓ 
لي٣ي أٓخًٖ ا٣وخف حُٜذ ٝٓطق ٜٗخ٣ش حُٜذ )رال١خص ٣ِِّ َٓحػخس ط -

ًَٝٔحص ٝأػٔيس( ٓٔزوخً هزَ ريء حُٜذ. ٣ٝ٘زـ٠ إٔ ٣ٌٕٞ ا٣وخف حُٜذ 

ك٠ حألٓخًٖ حُظ٠ ػ٘يٛخ ػِّ حإلٗل٘خء ٣ٔخٟٝ ٛلَ أٝ رؤهَ ه٤ٔش ٌٓٔ٘ش. 

٣َٝحػ٠ طَى ٓطق حُوَٓخٗش ػ٘ي ٜٗخ٣ش حُٜذ ٓخثال ه٘٘خ ك٠ حُزال١خص 

ٝال ٣ل٠َ ٝهق حُٜذ ػ٘ي حُٔوخ١غ  .ك٠ حألػٔيسٝحٌَُٔحص ٝأكو٤خ ه٘٘خ 

 حُظ٠
 .ػ٘يٛخ هٟٞ هٚ ػخ٤ُش

٣ـذ ك٠ ًَ ٓ٘طوش ٖٓ ٓ٘خ١ن حُٜذ حُزيح٣ش رٜذ حٌَُٔحص حَُث٤ٔ٤ش  -

 .ػْ حٌَُٔحص حُؼخ٣ٞٗش ػْ حألٓوق
 
 
 
 
ىٍؿش ٓج٣ٞش ك٠ حُظَ ٣ـذ َٓحػخس  36اًح ُحىص ىٍؿش حُلَحٍس ػٖ  -

 :حإلكظ٤خ١خص ح٥ط٤ش
خص حًَُخّ حٌُز٤َ ٝحُٜـ٤َ ٣ٌٖٝٔ طز٣َي حًَُخّ حٌُز٤َ طظ٤َِ ط٣ٞ٘٘ .1

 .ربٓظويحّ ٍٗخٗخص ٤ٓخٙ
اًح ًخٕ حألٓٔ٘ض ٓخثزخً ك٠ ٛٞحٓغ كبٗٚ ٣ـذ ىٛخٜٗخ ٖٓ حُوخٍؽ رٔخىس  .2

 .ػخًٔش ألٗؼش حُْ٘ٔ أٓخ اًح ًخٕ ك٠ أ٤ًخّ كظَٙ طلض ٓو٤لش ٜٓٞحس
ِؾ أٝ رؤٟ ٣زَى حُٔخء هزَ آظؼٔخُٚ ك٠ ه٢ِ حُوَٓخٗش ربٓظويحّ حُؼ .3

 .٤ِٓٝش أهَٟ
ىٛخٕ حُوال١خص ٖٓ حُوخٍؽ رٔٞحى ػخًٔش ألٗؼش حُْ٘ٔ أٝ طـط٤ش  . 4

 .حُلِش رطزوش ٖٓ حُو٤ٖ ٓغ ٍٜٗخ رخُٔخء
 .ٍٕ حُوٞحُذ رخ٤ُٔخٙ هزَ حُٜذ ٓزخَٗس .5

 
 حُٜذ ػ٠ِ هَٓخٗش هي٣ٔش -



 

 

٣٘زـ٠ إٔ ٣ظَى ٓطق حُوَٓخٗش حُوي٣ٔش هٖ٘ ٝؿ٤َ ٓٔظٟٞ ٝهزَ  -

ٖٓ حألطَرش ٣ِٝحٍ حًَُخّ ؿ٤َ حُٔظٔخٓي ًٔخ ٣٘ظق حُٜذ ػ٤ِٚ ٣٘ظق 

كي٣ي حُظ٤ِٔق رلَٗش ِٓي ػْ ٣ُ٘يٟ ٓطق حُوَٓخٗش ٣ُٜٝذ ػ٤ِٚ ُزخ٠ٗ 

حألٓٔ٘ض ٣ُٝل٠َ إٔ ٣َُٕ أٝ ٣ُيٖٛ ٓطق حُوَٓخٗش حُوي٣ٔش رٔخىس ٍحط٘ـ٤ش 

 .طؼَٔ ػ٠ِ ُلخّ حُوَٓخٗش حُوي٣ٔش ٓغ حُوَٓخٗش حُلي٣ؼش
حُٜذ ػ٠ِ ١زوخص ه٤ِِش حإلٍطلخع رلي  ٛذ حُوَٓخٗش حٌُظ٤ِش : ٣٘زـ٠ -

حه٠ٜ ٝحكي ٓظَ ٓغ آظويحّ أٓٔ٘ض ٓ٘ولٞ حُلَحٍس ًٌُٝي ٣ٌٖٔ 

ٟٝغ ٓٞح٤َٓ ىحهَ حُوَٓخٗش طَٔ هالُٜخ ىٍٝحص ٖٓ حُٔخء حُزخٍى ُولٞ 

 .ىٍؿش حُلَحٍس
 : ٛذ حُوَٓخٗش طلض حُٔخء -

 :٣ٞؿي ١َم ػي٣يس ُٜذ حُوَٓخٗش طلض حُٔخء ٜٓ٘خ
 :(ُظ٣َ١ٞ٤ٔ٣َوٚ حُوخىّٝ )ح.1
 

ٝ ك٤ٜخ طُٜذ حُوَٓخٗش ٖٓ هالٍ هخىّٝ أٝ هٔغ ٓظَٜ رٔخٍٓٞس هطَٛخ 

ْٓ طَٜ ا٠ُ حُوخع حُٔطِٞد ٛذ حُوَٓخٗش ػ٤ِٚ رل٤غ  15ا٠ُ 10ٖٓ 

٣َحػ٠ إٔ كخكش حُٔخٍٓٞس حُٔل٤ِش طٌٕٞ ؿخ١ٔش ك٠ حُوِطش حُوَٓخ٤ٗش 

ػ٠ِ إٔ طَُكغ حُٔخٍٓٞس أػ٘خء حُٜذ رٔؼيٍ ال٣ٔٔق روَٝؽ حُوِطٚ ٖٓ 

 (9رٌَ٘)ُٔخٍٓٞٙ كظ٠ الطظَٔد ح٤ُٔخٙ ريحهِٜخ ًٔخ ح
 
 

 ٣َ١وٚ ٟن حُوَٓخٗٚ.2
٠ٛٝ طط٣َٞ ُط٣َوش حُوخىّٝ ك٤غ طٜذ حُوَٓخٗش رخ٠ُن ػٖ ٣َ١ن 

 .ٓٞح٤َٓ ٓٔيٝىس ا٠ُ هخع ٌٓخٕ حُٜذ
 ٣َ١وٚ حُيُٞ.3

ٝٛٞ ػزخٍس ػٖ ٝػخء ػ٠ِ ٌَٗ ٓظٞحُٟ ٓٔظط٤الص أٝآطٞحٗش ٓلظٞكش 

ٞحرش هخرِش ُِلظق ٝحُـِن. ٣َٔء حُيُٞ ٖٓ أػ٠ِ ٝٓـِٜس ٖٓ أٓلَ رز

رخُوَٓخٗش ٣ٝـط٠ ٓطلٚ رطزوش ٖٓ حُؤخٕ حُٔ٘ٔغ ػْ ٣ٍِ٘ رَكن ك٠ 

 .حُٔخء كظ٠ ٌٓخٕ حُٜذ ٣ٝلَؽ ػْ ٣َكغ
 ٣َ١وٚ حًَُخّ حُٔلوٕٞ.4

طؼزؤ حُ٘يحص رخًَُخّ ػْ ٣لوٖ رخألٓٔ٘ض حُِزخ٠ٗ رٞحٓطش أٗخر٤ذ طٔظي ا٠ُ 

خٍؽ حُلَّ ٣ٝلَ ٓلِٚ ٓخُجخً هخع حُلَّ ك٤غ ٣يكغ حألٓٔ٘ض حُٔخء ه

 .حُلَحؿخص ر٤ٖ كز٤زخص حًَُخّ
 :٣َ١وٚ ح٤ًخّ حُوَٓخٗٚ.5



 

 

ٝك٤ٜخ ٣ظْ ٟٝغ هَٓخٗش ًحص هٞحّ ؿخف )ٓلِلِش( ك٠ أ٤ًخّ )أؿُٞش( ٖٓ 

حُـٞص ٓؼش ًَ ٜٓ٘خ ٝحكي ٓظَ ٌٓؼذ طو٣َزخ ٝطَر٢ حأل٤ًخّ ؿ٤يحً ػْ 

لٞحث٢ طَٙ ك٠ ٌٓخٕ حُٜذ ك٠ ٛلٞف ٓظَحرطش ًٔخ ك٠ كخُش ر٘خء حُ

 .رل٤غ طٌٕٞ حأل٤ًخّ ك٠ حُٜ٘خ٣ش ًظِش ٝحكيس ٓظٔخٌٓش ٓظيحهِش
 
 
 حُيٓي -ى

حُـَٝ ٖٓ ػ٤ِٔش حُيٓي ٛٞ طو٤َِ حُلَحؿخص ٝحُلـٞحص ىحهَ حُوَٓخٗش 

ٝحُظؤًي ٖٓ طٔخّ ا٤ٔٗخد حُوِطش حُوَٓخ٤ٗش كٍٞ كي٣ي حُظ٤ِٔق َٝٓء 

 :حُوخُذ طٔخٓخً ا٠ُ حُٔ٘ٔٞد حُٔطِٞد. ١َٝم حُيٓي ٠ٛ
 ىٓي ٣يٟٝ

 ىٓي ٤ٌٓخ٠ٌ٤ٗ
 ه٤٠ذ حُيٓي

 ِٛحُحص ٓطل٤ٚ -ِٛحُص حُلَّ  -ِٛحُحص ىحه٤ِٚ 
 
 

( ٍٛٞس ِٛحُ ٤ٌٓخ٠ٌ٤ٗ ىحه٠ِ ٣ؼَٔ رخٌَُٜرخء , 10ر٤٘ٔخ ٣ٟٞق )ٌَٗ

( آظويحّ حُِٜحُ ك٠ ىٓي حُوَٓخٗش. ٝ ٣ـُٞ  11ٌَٗ)ر٤٘ٔخ ٣ٟٞق 

 حُيٓي ٣ي٣ٝخً اًح ُْ ٣٘ٚ ػ٠ِ آظؼٔخٍ حُٞٓخثَ ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش. ٣ٝ٘زـ٠ إٔ

٣وّٞ رخُيٓي ٗوٚ ٓظوٜٚ ُٝٚ هزَس ك٠ حُيٓي. ٣ـذ حإلٓظَٔحٍ ك٠ 

حُيٓي كظ٠ ٣٘ظ٠ٜ هَٝؽ كوخه٤غ حُٜٞحء أٝ طظَٜ ١زوش ٍه٤وش ٖٓ ػـ٤٘ش 

حألٓٔ٘ض ػ٠ِ حُٔطق حُٜ٘خث٠ ُِوَٓخٗش ٝال ٣ٔٔق رخُيٓي رؼي ًُي ألٗٚ 

ًٔخ ٣٘زـ٠ ػيّ ُْٔ حُِٜحُ حُيحه٠ِ  Bleeding ٣ٔزذ ح٠ُ٘ق حٝ ح٣ُِ٘ق

ظ٤ِٔق أػ٘خء حُيٓي. ٣َٝحػ٠ إٔ ال ٣ظٔزذ حُيٓي رؤٟ كخٍ ٖٓ كي٣ي حُ

حألكٞحٍ ػٖ هِوِش حُوَٓخٗش حُٔخرن ٛزٜخ أٝ ُكِكش أ٤ٓخم حُظ٤ِٔق ٖٓ 

( ٣ٟٞلخٕ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حُوَٓخٗش أػ٘خء 12ٝ 11ٌٓخٜٗخ.ًٔخ ٣ٟٞق )٠ٌِٗ 

حُٜذ ك٤غ ٗـي حُوَٓخٗش ك٠ حٍُٜٞس حأل٠ُٝ ؿخكش ٗٔز٤خً ٝ طلظخؽ ا٠ُ 

ُ ح٤ٌُٔخ٠ٌ٤ٗ ٝهظخً ًز٤َحً ٗٔز٤خً. ر٤٘ٔخ ٗـي إٔ حُوَٓخٗش ك٠ آظويحّ حُِٜح

حٍُٜٞس حُؼخ٤ٗش ُٜخ ٖٓ ح٤ُُٔٞش ٝحإل٤ٔٗخر٤ش ٓخ ٣ـؼِٜخ ٍرٔخ الطلظخؽ ا٠ُ 

 .آظويحّ حُِٜحُ
 
 

 ٙ.حُظ٘ط٤ذ



 

 

ٓؼخِٓش حُٔطق ١ز٤ؼ٤خ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ٓطق ٓؼٔخٍٟ ٗخػْ ًُٝي  -

َّ حُوخٛش ٝهي طٌٕٞ ربٓظويحّ حُٞحف ًحص حٓطق ٓٔظ٣ٞش ِٝٓٔخء ُؼَٔ حُل

 ٖٓ حألرالًخؽ أٝ حإلٓزٔظّٞ أٝ حٌُٞٗظَ
٣ٌٖٔ طـ٤ِٜ حُلَّ رلٞحَٛ ٓؼ٤٘ش ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ٓطق ٣ٞك٠ أٗٚ ٓز٠٘  -

 .ٖٓ حُلـَ
ٖٓ حٌُٖٔٔ ػَٔ ٍٓٞٓخص ٛ٘ي٤ٓش ٓؼَ حُيٝحثَ أٝ أٍٝحم حُ٘ـَ ػ٠ِ  -

 .١ٍٞ َٓٔحص حُليحثن
رٜخ ٣ٝظْ ًُي ؿخُزخ  ٣ٌٖٔ أ٠٣خ ط٢٤٘ٔ حُوَٓخٗش أٝ اظٜخٍ حًَُخّ حٌُز٤َ -

 .ك٠ حَُٔكِش حُو٠َحء ٖٓ حُوَٓخٗش
 
 

 (َٓكِٚ ٓخ رؼي حُٜذ )حُوَٓخٗٚ حُو٠َحء 3.4
 ح.ٓؼخُـٚ حُوَٓخٗٚ

إ ٓوخٝٓش حُوَٓخٗش ٠ُِـ٢ ٝهٞس اكظٔخُٜخ ٝٓوخٝٓظٜخ ُ٘لخً حُٔخء ٝػزخص 

كـٜٔخ ٣ِىحى رٍَٔٝ حُٞهض ر١َ٘ إٔ طٌٕٞ حُظَٝف ٤ٜٓجش إلٓظَٔحٍ 

ر٤ٖ حُٔخء ٝحألٓٔ٘ض ًُٝي رللع ىٍؿش ٓؼ٤٘ش ٝٓ٘خٓزش حُظلخػَ ح٤ٌُٔخٟٝ 

 ٖٓ ح١َُٞرش أٝ ٓ٘غ حُٔخء ٖٓ حُظزوَ ٝحُٔؼخُـش
 

 :ربهظٜخٍ طظْ ػٖ ٣َ١ن
آخ ٓ٘غ طزوَ ٓخء حُوَٓخٗش رظـط٤ظٜخ أٝ هلَ ٓٔخٜٓخ رؼَٔ ؿ٘خء أٝ  -1

 .١زوش ٓخٗؼش ُِظزوَ
 .أٝ اٟخكش حُٔخء ربٓظَٔحٍ ُِظؼ٣ٞٞ ػٖ حُٔخء حٌُٟ ٣ظزوَ -2

 :ٖ حُٔٞحى حُٔٔظؼِٔش ك٠ حُٔؼخُـشٝٓ
 .حُٔخء -1
 .حُو٤ٖ ح١َُٔذ -2
حألؿ٤٘ش حُٔخٗؼش ُِظَٔد ٓؼَ : ُلخثق حُزالٓظ٤ي ٝحٍُٞم حُٔخٗغ  -3

 .ُظَٔد حُٔخء
 .ًَٓزخص أٝ اٟخكخص حُٔؼخُـش ٝحُظ٠ طؼَٔ ػ٠ِ ٓي ٓٔخّ حُوَٓخٗش -4
ٓٞحى أهَٟ ٓؼَ حََُٓ حُطز٤ؼ٠ ٝحُظزٖ ٝحُوٖ ٝٗ٘خٍس حُو٘ذ  -5

 .ًَخّ حُ٘خػْٝحُ
 :١َٝم حُٔؼخُـش ًؼ٤َس ٜٓ٘خ

 .(حُـَٔ رخُٔخء ػ٠ِ ٌَٗ رَى )ك٠ حألٓطق حألكو٤ش ٝحأل٤ٍٟخص -1
حَُٕ رخُٔخء )كلع حُٔطق ١ٍزخ ر٤ٖ ٓٞحػ٤ي حَُٕ ٓغ ػيّ حُٔٔخف ُٚ  -2



 

 

 .(رخُـلخف
 .حُظـط٤ش رخُو٤ٖ ح١َُذ -3
 .حُظـط٤ش رخُِلخثق حُٔخٗؼش ُظَٔد حُٔخء -4
 .(حُٔيٝىس -خٍ حًَُٔزخص ح٤ٌُٔخ٣ٝش )حُؼخُُش ١َُِٞرش حُٔؼخُـش ربٓظؼٔ -5
 حُٔؼخُـش رخُزوخٍ -6
 ( ٓخػٚ 16 - 10طلض ٟـ٢ ػخىٟ )ٟـ٢ حُـٟٞ( ٝطٔظـَم ٖٓ )-
 ٓخػخص 8ح٠ُ  7طلض ٟـ٢ ػخ٠ُ ٝطٔظـَم ٖٓ -
 

ٝحُٔؼخُـش رخُزوخٍ طٔظويّ ك٠ ٜٓخٗغ حُوَٓخٗش حُـخِٛس ٠ٛٝ ػ٤ِٔش 

َٔػش ك٠ ػ٤ِٔش حإلٓخٛش ٝحُظِٜي ٓؼويس ٌِٝٓلش ٌُٜٝ٘خ طئىٟ ا٠ُ حُ

ُإلَٓحع ٖٓ حإلٗظخؽ ٝطـ٘ذ ٓ٘خًَ حُظو٣ِٖ ٝطل٤ي ك٠ ػَٔ هِطخص ًحص 

ٓلظٟٞ ٓخء ه٤َِ كظ٣ِي حُٔوخٝٓش ٝطوَ ٗٔزش حإلٌٗٔخٕ ٝطٌٕٞ ًحص ٓوخٝٓش 

 .أػ٠ِ ٌُِز٣َظخص
 د. حُحُٚ حُلَّ ٝ حُ٘يحص

ػ٠ِ إ حُٔيس حُٞحؿذ اٗو٠خإٛخ ر٤ٖ ٛذ حُوَٓخٗش ٝكي حُ٘يحص طظٞهق 

ىٍؿش حُلَحٍس ١ٍٝٞ حُزلَ ٝٗٞع حألٓٔ٘ض حُٔٔظويّ ٝأِٓٞد حُٔؼخُـش 

ٝحُلَٔ حٌُٟ ٤ٓظؼَٝ ُٚ حُٔ٘٘ؤ رؼي حُلي. ٣ٝ٘ظ١َ إٔ ال ٣٘ظؾ ػٖ حُلي 

كيٝع أٟ طَه٤ْ أٝ َٗٝم أٝ ط٘ٞٛخص ؿ٤َ ٓٔٔٞف رٜخ. ٣ٝـذ َٓحػخس 

إٔ ال طظؼَٝ حُوَٓخٗش ُإلٛظِحُحص أٝ حُٜيٓخص أػ٘خء حُلي. ٝك٠ كخُش 

ظؼٔخٍ أٓٔ٘ض رٍٞطالٗيٟ ػخىٟ ك٤ٌٖٔ اُحُش حُلَّ ٝحُ٘يحص حُو٘ز٤ش آ

 :رؼي ٓيس الطوَ ػٖ حُو٤ْ ح٥ط٤ش
 

حُـٞحٗذ ٝحألػٔيس حُٔؼَٟش ُوٟٞ ٟـ٢ ٓلٍٟٞ كو٢ ٣ٌٖٔ كٌٜخ رؼي .1

 ٓخػش حٝ ػ٢ِ كٔذ حُلخالص حالط٤ٚ 24
 ٓظ3َحالػٔيس حُظ٢ حٍطلخٛخ حهَ ٖٓ  -1

 ُ٘يس رؼي حًؼَ ٖٓ ػالُغ ح٣خّطلي ح 15ىٍؿٚ كَحٍس حُـٞ حهَ ٖٓ  *
 ىٍؿٚ طلي رؼي ػالع ح٣خّ 20ٝ  15ىٍؿٚ كَحٍس حُـٞ ر٤ٖ  *
 ٓخػٚ 24ىٍؿٚ طلي رؼي  20ىٍؿٚ كَحٍس حُـٞ كٞم  *

 ٓظ3َحالػٔيس حُظ٢ حٍطلخٛخ حًؼَ ٖٓ  -2
 طلي حُ٘يس رؼي حًؼَ ٖٓ حٍرغ ح٣خّ 15ىٍؿٚ كَحٍس حُـٞ حهَ ٖٓ  *
 ؿٚ طلي رؼي حٍرغ ح٣خّىٍ 20ٝ  15ىٍؿٚ كَحٍس حُـٞ ر٤ٖ  *
 ٓخػٚ 48ىٍؿٚ طلي رؼي  20ىٍؿٚ كَحٍس حُـٞ كٞم  *
 



 

 

٣ّٞ ك٤غ ٍ = ١ٍٞ رلَ  2ٍ + 2حٌَُٔحص ٝحُزال١خص رؼي ٓيس = .2

 .حٌَُٔس أٝ حُزلَحألٛـَ ُِزال١ش رخُٔظَ. رل٤غ الطوَ حُٔيس ػٖ أٓزٞع
 

٣ّٞ ك٤غ ٍ = رَُٝ حٌُخر٠ُٞ رخُٔظَ.  2ٍ + 4حٌُٞحر٤َ رؼي ٓيس = .3

 .غ الطوَ حُٔيس ػٖ أٓزٞعرل٤
 

ػ٘يٓخ طٌٕٞ حُلَّ ٝحًَُخثِ كخِٓش ألكٔخٍ اٟخك٤ش ًٔخ ك٠ كخُش حُطخرن .4

حٌُٟ ٣لَٔ ُٕٝ حُطخرن حُظخ٠ُ كي٣غ حُٜذ كال ٣ـُٞ كي حُوٞحثْ اال رؼي 

٣ٞٓخً ٓغ اطوخً ًخكش حإلكظ٤خ١خص حُظ٠ ط٠ٖٔ اٍطٌخُ حُوٞحثْ  28اٗو٠خء 

ٓخٕ ٝرؼي حُظؤًي ٖٓ إٔ ٓوخٝٓش ػ٠ِ أ٤ٍٟش طظلَٔ حألػوخٍ ػ٤ِٜخ رؤ

 .٣ّٞ هي أٝكض ربٗظَح١خص حَُٔ٘ٝع 28حُوَٓخٗش رؼي 
 

ك٠ كخُش آظؼٔخٍ أٓٔ٘ض رٍٞطالٗيٟ ؿ٤َ ػخىٟ أٝ ك٠ حُلخالص حُظ٠ .5

ىٍؿش ٓج٣ٞش ك٤ـذ حُلٌٍ ٝطؤؿ٤َ  15ط٘ولٞ ك٤ٜخ ىٍؿخص حُلَحٍس ػٖ 

ٔ٘خٍ ا٤ُٜخ كي حُلَّ ٝحُ٘يحص حُو٘ز٤ش ٓيس ٓ٘خٓزش رخإلٟخكش ا٠ُ حُٔيى حُ

 .ػخ٤ُٚ
 ؽ.حُظ٤َْٓ ٝ حُز٤خٝ

 :٣٘ظَٔ حُظ٤َْٓ ػ٠ِ -
ط٘ظ٤ق حُٔطق حُوخٍؿ٠  -َٓء حُلـٞحص ٝأٓخًٖ حُظؼ٤ٖ٘  -اُحُش حُِٝحثي 

 .ُِوَٓخٗش
 :٣َ١وش َٓء حُلـٞحص -

٣ظْ ط٘ظ٤ق أٓخًٖ حُؼ٤ٞد ٝاُحُش حُٔٞٗش ٝحًَُخّ ح٠ُؼ٤ق طُزَِ حُلـٞحص 

رخُُٕٞ طُٜذ ٓٞٗش  1:1ر٘ٔزش  رخُٔخء طْ طُلَٕ رٔٞٗش حألٓٔ٘ض ٝحََُٓ

رخُُٕٞ رل٤غ طٌٕٞ رخٍُس  3:1حُظ٤َْٓ ٝحٌُٔٞٗش ٖٓ أٓٔ٘ض ٍَٝٓ ر٘ٔزش 

ٓخػش طو٣َزخ ػْ ٣ٟٔٞ حُٔطق  2ه٤ِال ػٖ ٓطق حُوَٓخٗش ٝطُظَى ٓيس 

ػ٠ِ حُٔطق حُٔل٢٤ رٚ. )٣ل٠َ آظويحّ ٓٞٗش حُـَحٝص ٓزخَٗس ك٠ ٓؼَ 

 .(ٌٛٙ حألػٔخٍ
 
 :كظظْ رطَم ػي٣يس ٜٓ٘خ أٓخ ٓؼخُـش حُٔطق حُوخٍؿ٠ -
 
ط٘ظ٤ق حُٔطق حُوخٍؿ٠ ربٓظويحّ حُو٤ٖ ٝحُٔٞٗش حُـ٤٘ش رخألٓٔ٘ض  -1

 .ًُٝي َُٔء حُؼوٞد حُٜـ٤َس ٝ اػطخء ٓطق حُوَٓخٗش ُٕٞ ٓظـخْٗ
 .حُـ٤َٔ رخألٓٔ٘ض -2



 

 

حُط١َ٘ش: ًُٝي رَٕ ١زوش ٖٓ ٓٞٗش حألٓٔ٘ض ٝحََُٓ حُ٘خػْ ػ٠ِ  -3

 .ٓطق حُوَٓخٗش
: ًُٝي رؼَٔ ١زوش ٖٓ ٓٞٗش حألٓٔ٘ض ٝحََُٓ رٔٔي حُز٤خٝ رخُٔلخٍس -4

 .ْٓ ػْ ط٢٘ٔ أٝ ط٘ؼْ 2:1
 حٗٞحع حُوَٓخٗخص حُٔٔظويٓٚ رخُٔٞهغ

حُوَٓخٗش ػٔٞٓخً ٣ِٓؾ ٖٓ حًَُخّ حٌُز٤َ ٝحًَُخّ حُٜـ٤َ ٝٓخىس الٛوش 

 :ٝط٠ٔٔ
 .هَٓخٗش ػخى٣ش: اًح هِض ٖٓ كي٣ي حُظ٤ِٔق ·
 .حُيهّ٘ٞ ٓلَ ح٢ُُِ هَٓخٗش ر٠٤خء: اًح كَ ك٤ٜخ ًَٔ حُلـَ أٝ ·
 .هَٓخٗش ك٤٘ٞ: اًح حٓظويّ ك٤ٜخ ح٢ُُِ حُٜـ٤َ ·
 .هَٓخٗش ِٓٔلش: اًح ُٝىص رؤ٤ٓخم كي٣ي حُظ٤ِٔق ·
 .هَٓخٗش كَٔحء: اًح حٓظويٓض ك٤ٜخ حُلَٔس ريالً ٖٓ حألٓٔ٘ض ·
 .هَٓخٗش ىًخص: طلض رال١ حُيٍٝ حأل٢ٍٟ ·
 .هَٓخٗش ٤ٍٓٞ: اًح ػِٔض ُِلٔخٓخص أٝ حُٔطق ·
 .ٗش ٟؼ٤لش: اًح حٓظؼَٔ ك٤ٜخ ًٍخّ هل٤قهَٓخ ·
 .هَٓخٗش هخٛش: اًح طٞحكَص ك٤ٜخ ٛلخص هخٛش ·
 
 
 

 حُوَٓخٗٚ ٍٝطزظٜخ
ٝكيٝ ه٤خّ حَُطزٚ ُِوَٓخٗٚ ٢ٛ ٤ٗٞطٖ ٢ُِِٔ ٓظَ حَُٔرغ ٢ٛٝ طؼ٢٘ 

 طلَٔ ح٢ُِِٔ ٓظَ َٓرغ ُوٞس ٓوخٓٚ رخ٤ُ٘ٞطٖ
 ٤ٗٞطٖ ٢ُِِٔ ٓظَ َٓرغ 20هَٓخٗٚ 

ًـْ ٢ٛٝ هَٓخٗٚ  200حٌُٔؼذ ٛٞ  ٢ٛٝ هَٓخٗٚ ٓلظ١ٞ حُٔظَ ·

 ٤ٗٞطٖ ٌَُ ْٓ َٓرغ 20طلِٜٔخ ٌُِٔؼذ حُو٤خ٢ٓ 
ٝطٔظويّ ك٢ حػٔخٍ كَٗٚ حُ٘ظخكٚ حٝ حُوَٓخٗٚ حُؼخى٣ٚ حٝ طٔظويّ حٓلَ  ·

 حُطزوخص حُؼخُُٚ ُؼَٔ حُٔ٘خ٤ٓذ حُالُٓٚ
 ٤ٗٞطٖ ٢ُِِٔ ٓظَ َٓرغ 40-35-30هَٓخٗٚ 

لٚ ُِوٞحػي ٝحالػٔيس ٢ٛٝ هَٓخٗٚ طٔظويّ الػٔخٍ حُوَٓخٗٚ حُِٔٔ ·

ٝحالٓوق ٍٝهٜٔخ ٣يٍ ػ٢ِ ٓي١ طلَٔ ح٢ُِِٔ ٓظَ حَُٔرغ ُلَٔ ٓو٤خٓٚ 

 رخ٤ُ٘ٞطٖ
ٝطويٍ ٤ًٔٚ حالٓٔ٘ض رخُٔظَ حٌُٔؼذ ٢ٛ ه٤ٔٚ ٍطزٚ حُوَٓخٗٚ ٠َٓٝرٚ  ·

 ٓوخٓٚ رخ٤ٌُِٞ ؿَحّ ُِٔظَ حٌُٔؼذ 10ك٢ 



 

 

 

  

 

 المواد المضافة للخرسانة المسلحة

من عدة مواد تضاؾ للخرسانة االضافات هً عبارة عن مواد أو تراكٌب 

 
 أػٔخٍ ٛذ حُوَٓخٗخص حُؼخى٣ش ٝحُِٔٔلش

ْ حُ٘يس حُو٘ز٤ش ٝحُظ٤ِٔق ا٠ُ حُٜٔ٘يّ ٣ٝزيأ طزيأ ػ٤ِٔش حُٜذ رؼي ط٤ِٔ ·

حُٜذ رظ٣ٖٞ٘ ؿ٤ٔغ ٤ًٔخص حََُٓ ٝح٢ُُِ ٝحألٓٔ٘ض حُالُٓش ُِؼ٤ِٔش 

ٟٝٔخٕ ح٤ُٔخٙ حُالُٓش ٌُُي , ٣ٝٔظلٖٔ إٔ طويٍ ٤ًٔخص حُٕٔٞ حُالُٓش 

ٖٓ ٝحهغ ه٤خّ ٌٓؼزخص حُٔوق ٠ُٔخٕ ػيّ حُظٞهق حُلـخث٢ ٣َ١ٝوش 

 :ٔؼخىالص ح٥ط٤شطوي٣َ ح٤ٌُٔخص طٌٕٞ كٔذ حكيٟ حُ
 ٓٔي حُٔوق + ٌٓؼذ حُٔٞحه٢× ٌٓؼذ حُٔوق= ٓٔطق حُٔوق  ·
× ٌٓٔٚ + ٓظ٢ٓٞ أػٔخم حٌَُٔحص × ٌٓؼذ حُٔوق= ٓٔطق حُٔوق  ·

 .ٓـٔٞع أ١ٞحُٜخ رطٍٞ ٝػَٝ حُٔوق× ٓظ٢ٓٞ ػَٟٜخ 
ْٓ ٌٓٔٚ ك٢ ٓوخرَ ٓٞحه٢ 15× ٌٓؼذ حُٔوق= ٓٔطق حُٔوق  ·

 حٌَُٔحص
 5ٌَُٔحص حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔوخ٣ٔش + ٌٓؼذ حُٔوق= ٌٓؼذ حُٔوق ٝح ·

 .%ٓ٘ٚ ػ٠ِ حألهَ ُالكظ٤خ١
/ّ ٢ُٞ١ ٖٓ ٣0.14ّ3ٌٖٔ حكظٔخد ٌٓؼذ حُزال١خص ٝحٌَُٔحص =  ·

 . حُٔز٠٘ ٌَُ ىٍٝ
 . كَحؽ ٖٓ حُٔز٠٘ 0.1ّ3ّ/3ٌٓؼذ حألٓخٓخص ٝحُزال١خص ٝحٌَُٔحص =  ·
 %31ٌٓؼذ حألػٔيس ُٔـٔٞع هَٓخٗش ح٤ٌَُٜ = ·
ٙ حُط٣َوش طو٣َز٢ ٣َٓٝغ ٝحُـَٝ ٓ٘ٚ ٟٔخٕ ٝٝحٟق إٔ حُظوي٣َ رٌٜ ·

ػيّ طٞهق حُؼَٔ ٝال ٤٠٣َ ٣ُخىس ح٤ٌُٔش حُٔ٘ٞٗش ه٤ِالً ػٖ حُٔطِٞد 

ٌٝٛح رال ٗي ٟٝغ أك٠َ ٖٓ ٗوٚ ك٢ حُٕٔٞ ؿ٤َ ٠ٕٓٔٞ طيحًٍٚ ك٢ 

 ك٤٘ٚ هالٍ حُؼَٔ 
 
[ 
 
 



 

 

أثناء الخلط لتحسٌن خاصٌة أو أكثر من خواص الخلطة الخرسانٌة. 

وإكسابها مٌزات جدٌدة تتناسب مع األؼراض والمتطلبات لها سواء كان 

تجهٌزها بواسطة محطات الخلط المركزٌة أو مصانع الخرسانة المسبقة 

ت فؤدخلت فً صناعة اإلجهاد أو الخلط الموقعً وتطور استخدام المضافا

الطوب والبالط لتقلٌل الهالك أو للحصول على نوعٌات ذات أجهادات 

 .عالٌة

المواد المضافة للخرسانة هً التً تكون خالؾ مكونات الخلطة الخرسانٌة 

المكونة من ماء واسمنت وركام أي أن المادة تضاؾ إلى ماء الخلطة قبل 

وؾ العمل، علما بؤن هناك أو بعد الخلط إلعطابها خواص مطلوبة فً ظر

مواد تضاؾ بعد مدة من الزمن أي أن الحاجة إلٌها سواء للتشققات 

الخرسانٌة أو ؼٌرها من المشاكل الخرسانٌة ، بحٌث تكون جمٌع المواد 

 aci committee المضافة للخرسانة مصنفة طبقا للمواصفات األمـرٌكٌة

212. 

عمالها إال فً الحاالت إن لهذه االضافات مضاراَ لذلك ٌجب عدم است

الضرورٌة وحسب تعلٌمات الشركة المصنعة وبؤقل الكمٌات . ومحاولة 

 .االعتماد على تحسٌن خواص الخرسانة بتعدٌل مكوناتها الربٌسٌة

إن الؽرض من عملٌة المعالجة للخرسانة هو المحافظة على نسبة من ماء 

مى فترة الخلط الذي ٌضاؾ للخرسانة عند خلطها مدة من الزمن تس

المعالجة حتى تستمر عملٌة إماهة األسمنت وكذا المحافظة على درجة 

 .حرارة الخرسانة عند درجة معٌنة أعلى من درجة التصلد

وقد تتم المعالجة بتؽطٌة سطح الخرسانة بطبقة من الرمل أو الطٌن المبلل 

أو بالحصٌر أو بالخٌش أو طالء سطح الخرسانة المعرض للجو بؤنواع من 

الء ٌجؾ مباشرة وٌكون طبقة ؼٌر منفذة للماء )وؼالباً ٌكون هذا الط

الطالء من مشتقات البالستٌك(، وؼالباً ما تإدي هذه الطرق إلى تؽٌر لون 

 .سطح الخرسانة

وأما الطرق الحدٌثة لحفظ الماء من التبخر فتكون بتؽطٌة السطح بطبقة من 

ء. ومن أفضل المواد التً البرافٌن أو البٌتومٌن أو الورق ؼٌر المنفذ للما

 .تضاؾ إلى الخرسانة بؽرض المعالجة هو كلورٌد الكالسٌوم



 

 

 

 :شروط المواد المضافة

 : ٌجب أن تحقق المواد المضافة عدداً من الشروط هً

 .محققة لألمان الخرسانً المطلوب -1

 . ٌجب أن تكون اقتصادٌة التكالٌؾ -2

 .أو المبنىٌجب أن ال تكون مضرة للخلطة الخرسانٌة  -3

 .ٌجب أن ال ٌكون لها تؤثٌر على نسب الخلط -4

 

 

 أنواع اإلضافات

 :accelerators إضافة تعجٌل الشك

عمل هذه اإلضافة هو تقصٌر زمن الشك حٌث تقوم بجعل الخرسانة تشك 

 .قبل حدوث األضرار الناتجة من تجمدها بعد الصب مباشرة

 etarders إضافة مبطبة للشك

إبطاء الشك لألسمنت فً ظروؾ األجواء الحارة تقوم وهً التً تقوم ب

 .بتقلٌل معدل نمو المقاومة

 :water reducing agent (w.r.a) إضافة مواد تقلل مٌاه الخلط

هذه المادة تعمل على تقوٌة مقاومة االنضؽاط وتعطً قابلٌة للتشؽٌل وتقلل 

ا لها دور كمٌة األسمنت مع ثبات مقاومة الضؽط والقابلٌة للتشؽٌل، وأٌض

فً تالفً الزٌادة ؼٌر المطلوب فً كمٌة الماء أثناء الخلط والصب فً 

الموقع وتستخدم المادة فً صب األساسات فً حالة ارتفاع منسوب المٌاه 

 . الجوفٌة أو سقوط األمطار

 :anti pacterial admixtures إضافة مادة مضادة للبكرترٌا

ة وخرسانات الحوابط التً تستخدم هذه اإلضافة فً الخرسانة األرضٌ

توجد فٌها البكترٌا التً سببت لها البكترٌا التآكل.وإضافة هذه المواد إلى 

أي نوع من أنواع األسمنت فإن األسمنت الناتج ٌسمى أسمنت مضاد 

للبكتٌرٌا. وهذه اإلضافات تكون ذات تركٌز وقوة لمنع النشاط الحٌوي 

لكابنات المٌكروبٌولوجٌة ( وٌستخدم للكابنات الدقٌقة كالبكتٌرٌا والعفن ) ا



 

 

هذا األسمنت فً عمل خرسانة األرضٌات أو الحوابط ألحواض السباحة 

أو أرضٌات مصانع األلبان ومصانع حفظ المؤكوالت وخالفه باإلضافة ان 

األسمنت ٌحفظ األرضٌات من فعل البكتٌرٌا فإنه أٌضاً ٌحفظ األرضٌة من 

 .التآكل بفعل بعض األحماض

 :air entraining agent الهواء المحبوسإضافة 

وٌكون عملها بخلط كمٌة معٌنة من هذه اإلضافة إلى الخلطة الخرسانٌة 

فٌنتج مجموعة كبٌرة من الفقاعات الهوابٌة مٌكروسكوبٌة منتظمة التوزٌع 

على سطح الخلطة فتإثر هذه الفقاعات على الخرسانة الطازجة من حٌث 

ٌضا تإثر على الخرسانة المتصلدة من حٌث قابلٌة التشؽٌل والنضج ، وأ

التجمد والنفاذٌة ولها تؤثٌر فً زٌادة المتانة والتحمل وتساهم فً تخفٌؾ 

وزن المنشؤ وعملها أنها تستخدم فً الطرق وممرات الطابرات والخرسانة 

 .(الخفٌفة )الفوم

 

 

 :flexin إضافات لحقن الخرسانة

حالة وجود تشققات وعٌوب فً وهً ماد تحقن فً الخرسانة المسلحة فً 

أجزاء المبنى وخاصة التً تحت األرض المعرضة للرطوبة بحٌث تقوم 

هذه المادة المقاومة لتؤثٌر التآكل وهً مرنة وتتحمل درجة الحرارة 

 .وسرٌعة الجفاؾ بعد االستخدام ومناسبة

 :bitumene إضافة مادة البٌتومٌن

المإثرات الخارجٌة كالرطوبة هذه المادة لها دور فً حماٌة المنشآت من 

 . واألمطار والمٌاه الجوفٌة وذلك لتالفً األمالح والكبرٌتات

 :coloured concrete admixtures إضافة المادة الملونة للخرسانة

تتطلب بعض األعمال المعمارٌة أن تكون الخرسانة ذات سطح ملون 

رقٌقة على  ولذلك ٌلزم إضافة مواد ملونة للخلطة التً تصب منها طبقة

سطح الخرسانة. وهذه اإلضافات عبارة عن أكاسٌد معدنٌة ومواد أخرى 

متشابهة ،وٌشترط فٌها أن تكون خاملة كٌمٌابٌا وعدم تؽٌر ألوانها عند 

التعرض ألشعة الشمس تضاؾ المادة الملونة للخلطة التً تتطلب أن تكون 



 

 

لتها ثانً الخرسانة ذات سطح ملون وخاصة للخرسانة العادٌة ومن أمث

 .أكسٌد المنجنٌز وأكسٌد أٌدروكسٌد الكروم

 

 

 

 مواد اإلضافات المتنوعة

تتنوع مواد اإلضات لتشمل كثٌراً من قطاع اإلنشاءات وفً أجزاء 

 :ومراحل مهمة ومنها

 .أوالً:إضافات الخرسانة: تحسٌن قدرات ومزاٌا إضافٌة للخرسانة

 :Admixture for Mortar ثانٌاً:إضافات المإنة األسمنتٌة

لزٌادة قوتها وتحسٌن مواصفاتها اجماالً وقوة التصاقها واستخدمها 

طبقات  –الترسٌمات  –اللٌاسة  -بسماكات صؽٌرة أو للعزل )فً المبانً 

 .(العزل والسد - االسكرٌن لألرضٌات

 :Joints sealant and coversثالثاً:أنظمة الفواصل

رص تعببة وسد وعزل هذه توي على فاصل تمدد أول فواصل انشابٌة لف

الفواصل وحماٌتها من الرطوبة واألتربة والحشرات حٌث تتمٌز بخاصٌة 

تمدد وانكماش ( كما تتؽٌر مقاومتها العالٌة  )االلتصاق والمرونة العالٌة 

للمٌاه والكٌماوٌات فً حالة المنشات الصناعٌة وتندرج منها عدة انواع: 

 -مجاالت استخدامها فً )االساساتو (االكرٌلٌك –البٌتومٌنٌة  –)رثان 

كباري –جسور  –سدود  – خزانات –مسابح  –اسقؾ  -جدران استنادٌة

 .(إلخ -اؼطٌة فواصل التمدد حسب االحتٌاجات –ارضٌات –

 Structural Bearings ( مطاطٌة –رابعاُ:وسابد انشابٌة ) معدنٌة 

سور تستخدم فً المنشات ذات االحتٌاج اإلنشابً لوسابد مثل الج

 .المعلقةوؼٌرها

 Corrosion protectionخامساً:االحماٌة من الصدأ

وهً عبارة عن أنظمة دهانات خاصة لحماٌة وعزل المنشات الخرسانٌة 

 –اوالمعدنٌة المعرضة لعوامل بٌبٌة وتشؽٌلٌة قاسٌة مثل محطات التحلٌة 

 ( او المنشات البحرٌة –او معالجة المجاري 



 

 

وهً  :Surface improvements سطحسادساً:معالجة وتحسٌن األ

 .عبارة عن أنظمة تطوٌر ومعالجة أسطح التشطٌبات

 Tile Adhesive & Groutسابعاً:الصق وربط البالط

عند استخدام البالط بمختلؾ أنواعه فً المساحات المعرضة لرطوبة دابمة 

 أو مؽمورة بالمٌاه فانه ٌحتاج لمواد لصق وربط ذات كفاءة عالٌة تقاوم هذه

 . ..... الظروؾ لفترات قٌاسٌة كالمسابح والمطابخ والنوافٌر وؼٌرها

 Concrete Repairثامناً:انظمة ترمٌمات ومعالجات الخرسانة والمبانً

systems 

هً عدة مواد تستخدم العمال ترمٌم واعادة تاهٌبة المنشات الخرسانٌة 

كسٌة ( اٌبو –والمبانً وهً مواد ذات أسس تكوٌن مختلفة ) بولٌمرٌة 

 –االهتراء  –تستخدم لمعالجة جمٌع حاالت الترمٌم مثل )التعشٌش 

التآكل من الصدأ .... الخ (. وتتم المعالجات بؤشكال  -حقن  –الشروخ 

ذاتٌة  –حقن  –حشو  –مختلفة حسب حالة الترمٌم ومتطلباتها ) مونة 

 –ٌة عدٌمة االنكماش ( وتؤتً على أشكال مختلفة مونه ) اسمنت -االنسٌاب

 ( سابل ربط أو حقن – مضاؾ –اٌبوكسٌة  -بولٌمرٌة –اكرٌلٌكٌة 

 

 (Calcium Chlorid) اهم االضافات للخرسانه كلورٌد الكالسٌوم

إن إضافات كلورٌد الكالسٌوم للخرسانة له تؤثٌرات مفٌدة كثٌرة على بعض 

خواص الخرسانة الطازجة والمتصلدة وفٌها ٌلً توضٌح ألثر كلورٌد 

 :م على الخرسانةالكالسٌو

 : الشك االبتدابً والنهابً - أ

فإنه ٌالحظ انخفاضاً فً زمن الشك االبتدابً وكذلك تؤثٌره على مقاومة 

التماسك بٌن الحدٌد والخرسانة عند درجات الحرارة العادٌة والمنخفضة 

% من وزن 3عند إضافة كلورٌد الكالسٌوم للخلطة الخرسانٌة بنسبة 

 .األسمنت

 :مة المبكرةالمقاو - ب

ٌكسب كلورٌد الكالسٌوم الخرسانة مقاومة مبكرة بدون تقلٌل المقاومة 

 :النهابٌة وهذه مٌزة هامة ألسباب عدٌدة منها



 

 

 .تقلٌل زمن فك الشدات إلى النصؾ •

 .ٌإدي سرعة فك الشدات إلى االستعمال المبكر للمبنى •

 :الحماٌة من تؤثٌرات الجو البارد والرطب - ت

بة زٌادة مقاومة الخرسانة بدرجة الحرارة حٌث تكون المقاومة تتؤثر نس •

م كما تؽٌر واضح فً 47.73القصوى المطلوبة عند درجة الحرارة 

 .المقاومة إذا انخفضت درجة الحرارة

هنا تظهر فابدة كلورٌد الكالسٌوم حٌث ٌجعل الخرسانة و كؤنها فً  •

المتولدة من التفاعل  طقس معتدل وهذه الفابدة ترجع إلى زٌادة الحرارة

وثباتها مع أن استعمال كلورٌد الكالسٌوم فً درجات الحرارة العادٌة ٌإدي 

إلى الحصول على المقاومة المطلوبة عند نصؾ الزمن إال أن لوحظ أن 

النسبة المبوٌة للزٌادة فً المقاومة تكون أكبر لدرجات الحرارة المنخفضة 

ة تحصل الخرسانة المعالجة درجة مبوٌ 32.2فمثالً فً درجة حرارة 

بكلورٌد الكالسٌوم على مقاومة فً ٌوم واحد تعادل ما تكسبه الخرسانة 

 .الؽٌر معالجة فً ثالث أٌام

وٌجب مالحظة أن كلورٌد الكالسٌوم ال ٌعتبر مانعاً للتجمد ولذلك ٌجب  •

 .أٌام 4-7إتباع إجراءات الوقاٌة فً األجواء شدٌدة البرودة لفترة من 

 :بد إضافٌة لكلورٌد الكالسٌومفوا- ث

تزٌد المقاومة النهابٌة للخرسانة باإلضافة إلى زٌادة المقاومة المبكرة   •

 .% فً فترة ثالث سنوات9ولقد أظهرت التجارب زٌادة مقدارها 

زٌادة قابلٌة التشؽٌل للخرسانة الطازجة مع االحتفاظ بنسبة الماء إلى   •

 .( األسمنت ) م/ س

 .رسانة ذات كثافة عالٌةالحصول على خ 

زٌادة مقاومة سطح الخرسانة للتآكل وباستعمال كلورٌد الكالسٌوم تكون   •

المقاومة الناتجة مماثلة لتلك التً نحصل علٌها من المعالجة من بواسطة 

 .الخٌش المبلل لمدة ثالث أٌام

ٌقلل فقدان الرطوبة أثناء الخلط وٌساعد على تسهٌل عملٌة الخلط مع   •

 .اءالم

 



 

 

 مالحظات خاصة بشؤن استخدام كلورٌد الكالسٌوم

ٌضاؾ كلورٌد الكالسٌوم إلى الماء وال ٌجب إضافة الماء إلى كلورٌد  -أ 

الكالسٌوم حٌث أن صب المواء على كلورٌد الكالسٌوم سوؾ ٌنتج عنه 

 .تكون طبقة سطحٌة جافة من الصعب إذابتها

 . ن النسب المطلوبةال ٌجب إضافة كلورٌد الكالسٌوم بؤكثر م -ب 

 .( ٌستخدم كلورٌد الكالسٌوم على هٌبة محلول أو بودرة ) مسحوق -ج 

فً حالة إضافة كلورٌد الكالسٌوم بهٌبة البودرة فإنه ٌجب إضافته  -د 

للخرسانة قبل تفرٌػ الخرسانة من الخالطة بمدة كافٌة لضمان توزٌعه 

الخرسانة لمدة  بانتظام على أجزاء الخلطة وعلى ذلك فإنه ٌجب خلط

 .عشرٌن دوراً للتؤكد من جودة الخلطة

 .ٌجب عدم حدوث تالمس بٌن كلورٌك الكالسٌوم وألسمنت الجاؾ -ه 

 .عند استعماله فً المناطق الحارة ٌجب تؽطٌة الخرسانة -و 

ٌزٌد معدل مقاومة الخرسانة الناتجة والمضاؾ إلٌها كلورٌد الكالسٌوم  -ز 

 .ى ولكن ٌقل معدل هذه الزٌادة فً األٌام التالٌةفً الثالثة األٌام األول

 

 بعض االضافات الشابعة االستخدام واستعماالتها الربٌسٌة

كلورٌد الكالسٌوم  ( Accelerator) إضافة لالسراع بشد الخرسانة .1

 ( لإلسراع فً شد الخرسانة ) وهو ؼٌر مفضل إال إذا اقتضت الضرورة

 مم داخل )الخرسانة2اس حوالً إضافة لدخول فقاعات هوابٌة مق .2

(AirEntraining  ًالصابون  –أحماض البترول -زٌوت –شمع عسل– 

كذلك  -شحوم لتسهٌل العمل بالخرسانة ومقاومة التجمد فً البالد الباردة

 تقلل من كمٌة المٌاه المستعملة

أكاسٌد كٌمٌابٌة للتحكم فً اللون  ( Coloring) إضافة لتلوٌن الخرسانة .3

 .وب للخرسانةالمطل

بودرة السٌلٌكا  ( Workability) إضافة لسهولة تشؽٌل الخرسانة .4

 والكالسٌوم لٌساعد على سهولة تشؽٌل وتشكٌل الخرسانة

-السكر -النشا (Retarder) إضافة لتؤخٌر مدة الشك فً الخرسانة .5

 واألحماض ٌإخر من مدة الشك فً الجو الحار



 

 

مكونات األسٌرات و  ( Water repellant ) إضافة لمقاومة المٌاه .6

المٌكا ٌقلل من امتصاص الخرسانة لمٌاه المطر أو خالفه ولكن ٌقلل من 

 قوتها

 

[ 

 

 Steel reinforcementحدٌد التسلٌح -

 

 : مقدمه

 

أن تحمل الخرسانه لقوى الشد ضعٌؾ جداً لذلك ٌوضع الصلب داخل 

ذه اإلجهادات وٌسمى الخرسانه فى أماكناجهادات الشد لٌتولى عنها تحمل ه

 ( ذلك الصلب ) حدٌد التسلٌح (وتسمى الخرسانه )بالخرسانه المسلحة

ومنذ استخدام الخرسانه المسلحه وضعتمواصفات اإلجهادات المسموح بها 

لسٌاخ حدٌد التسلٌح على أساس أن إجهاد التشؽٌل الٌتعدى نصؾ اجهاد 

 .الخضوع

الضؽط وضعٌفةفى مقاومة وبصفه عامه الخرسانه ماده قوٌة فى مقاومة 

الشد وتزود بالتسلٌح لتعوٌض هذا الضعؾ ولكن إستطالة الحدٌد تحن 

إجهاداتالتشؽٌل فى الشد ال تالحقها إستطالة الخرسانه المتصلة به ، 

فتتشرخ وٌقوم الحدٌدوحده بمقاومة الشد .ولما كان بقاء الحدٌد سلٌماً بصفه 

الستمرار المقاومه كان لسعة مستدٌمه داخل الخرسانه هوالشرط األساسى 

الشروخ أثر ربٌسى فى تحدٌد قدرة صٌانةالؽالؾ الخرسانى ألسٌاخ 

 التسلٌح التى بالداخل

 

 

 

 

 أنواع حدٌد التسلٌح



 

 

 

 ٌمكن تقسمحدٌد التسلٌح الى األنواع الربٌسٌه التالٌه

 ordinary mild steel : أ( الصلب الطرى العادى)

 : انه بإحدى الصور التالٌهوٌكون استعماله فى تسلٌح الخرس

مم 6مستدٌرة المقطع بؤقطار تتراوح من  (plain bars) أسٌاخ ملساء -1

مموهذه األسٌاخ هى األكثر شٌوعا فى اإلستعمال لتسلٌح  50الى حوالى 

 الخرسانه

 أسٌاخ ملساءمربعة المقطع وهذه األسٌاخ محدودة اإلستعمال -2

وهى مستدٌرة المقطع وبها  ( deformed bars) أسٌاخ ذات نتوءات -3

نتوءات عرضٌه أو طولٌة أو عرضٌه و طولٌةعلى كاملطولها وذلك 

 مع الخرسانه (bond) بؽرض زٌادة التماسك

مكونه منؤسٌاخ أو أسالك من الصلب ملحومه أو  (mesh) شبكه -4

منسوجه معا وتكون الشبكه إما مربعه أو معٌنةالفتحات كما تكون على 

وتستخدم هذه الشبكات لتسلٌح بالطاتاألسقؾ  (roll) ههٌبة حصٌره أو لف

 والطرق وبالطات األرضٌات

 وٌستخدم لتسلٌحالبالطات(expanded metal) الشبك الممد -5

والكمرات  (i) قطاعات الصلب المدلفنه مثل الكمرات على شكل حرؾ -6

علىشكل مجرى أو قضبان الكك الحدٌدٌه حٌث تستخدم للتسلٌح الثقٌل 

 ت واألعمده فىبعض الحاالت مثل الكبارى الخرسانٌهللكمرا

ٌستخدم الصلب الطرى العادى فى تسلٌحالخرسانات التى تزٌد  ***

 ٌوم 38بعد  3كجم / سم  281مقاومتها فى الضؽط عن 

 ( HIGH TENSILE STEEL) ( الصلبعالى المقاومه ب)

 

 : وٌستخدم هذا الصلب بإحدى الصورتٌن اآلتٌتٌن

كجم / سم  63و صلب كربونى مقاومته للشد ال تقل عن :وه 63صلب  -1

 % 1.4وال تزٌدنسبة الكربون به عن  3

صلب معالج على البارد : وهو صلب كربونى عباره عنصلب طرى  -2

عادى تعرض لعملٌات التشؽٌل على البارد بالشد أو اللى أو كلٌهما لكى 



 

 

 3كجم / مم 61ٌكتسببهذه العملٌات مقاومه عالٌه فى الشد ال تقل عن 

الؽرض من استخدامالصلب عالى المقاومة فى تسلٌح الخرسانه هو  -3

الوفر فى كمٌات حدٌد التسلٌح المستخدموما ٌتبعه من إمكان اإلختصار فى 

 أبعاد الخرسانه نفسها

وٌراعى أن الصلب عالىالمقاومة ٌستخدم مع الخرسانات التى ال ٌقال  -4

تناسباإلجهادات المرتفعه فى الصلب حتى ت 3كجم / سم 311مقاومتها عن 

مع إجهادات الضؽط فى الخرسانة وزٌادة مقاومة التماسك . التسلٌم 

الٌجوز تسلٌم األسٌاخ من المصنع المنتج إال بعد إجراء جمٌعاالختبارات 

المطلوبه أوتقدٌم شهادة بنتابج االختبارات ومطابقتها للحدود 

 المنصوصعلٌها فى المواصفات

 

 سس التصمٌم والتنفٌذ لحدٌد التسلٌحاشتراطات ا

 

التنظٌؾ : ٌجب أن تنظؾ األسٌاخ من القشور الناتجه عن التصنٌع  -1

 والصدأ ؼٌرالمتماسك

 الثنى : ٌجب عدم ثنى األسٌاخ بطرٌقه تضر بمادتها -2

الرصوالتثبٌت : ٌجب وضع األسٌاخ فى مواضعها المضبوطه طبقا  -3

 اء المحدد للتسلٌحللرسومات وبحٌث تضمن استٌفاءالؽط

وصل األسٌاخ باللحام : ٌسمح بوصل األسٌاخ باللحام حسبالمواصفات  -4

القٌاسٌه على أن ٌظل محور األسٌاخ الملحومه على استقامه واحده عند 

 موضعاللحام

مقاسات األسٌاخ :ٌفضل استخدام أقل عدد ممكن من المقاسات  -5

 المختلفهلألسٌاخ فى أى عضو ضمن المنشؤ

ؽطاء الخرسانى للتسلٌح : ٌجب اعتبار القٌمالتالٌه لسمك الؽطاء ال -6

الخرسانى مقاسه من السطح الخارجى لألسٌاخ أو الكانات وحتىالسطح 

 . الخارجى للمنشؤ كحد أدنى

 

 المسافه بٌناألسٌاخ



 

 

 

 : فى الكمرات –أ 

ٌجب أال تقل المسافه الخالصه بٌن األسٌاخ فىالطبقه الواحده فى الكمرات 

 سم أو أكبر مقاس للركام أٌهما أكبر 3.6قطر السٌخ أو عن 

ٌجب أال تقل المسافه الخالصه بٌن طبقات التسلٌح المتتالٌه فى الكمرات 

سم أو قطر أكبر سٌخ أٌهما  3تحفظبطرٌقه فعاله باستعمال المباعدات عن 

 أكبر

 فىالبالطات –ب 

% من  1.36ٌجب أال تقل نسبة التسلٌح فى االتجاه الربٌسى عن 

% من المساحه 1.26مساحةالقطاع المطلوب للبالطه على أال تقل عن 

الفعلٌهٌرتب التسلسحبحٌث ٌؽطى كافة مناطق الشد وٌمتد بعد نهاٌتها 

مسافه تساوى الطول الالزم للرباطؤكبر مسافه بٌن أسٌاخ التسلٌح الربٌسى 

 سم 31فى منتصؾ البحر تكون مره ونصؾ سمكالبالطه وال تتعدى 

أال تقل اسٌاخ التسلٌح المستقٌمه والممتده إلىاالرتكازات عن ثلث ٌجب 

التسلٌح الموجب المستعمل فى منتصؾ البحرأصؽر قطر لألسٌاخالربٌسٌة 

مم ٌجب أال تقل أسٌاخ التوزٌع العمودٌه علىالتسلٌح  7المستقٌمه فى العاده 

ؾ الربٌسى عن خمسه اكبر مسافه بٌن أسٌاخ التسلٌح الربٌسى فى منتص

البحرتكون مرتٌن سمك البالطه فى حالة البالطات ذات االتجاهٌن وال 

 سم 31تتعدى 

 فىاألعمده -ج

ٌجب أن ٌحتوى العمود على سٌخ طولى فى كل ركن من أركانه فى 

األعمدهالتى ٌوضع بها أسٌاخ فى األركان ٌجب أن ال ٌزٌد طول أقصى 

على سموؼال وجب وضع أسٌاخ متوسطه  46ضلع فى مقطعها عن 

سم بٌن أسٌاخ األركان وٌجب مسكهذه األسٌاخ  41مسافات ال تزٌد عن 

بكانات خاصه ٌجب أال تزٌد أقصى مسافات بٌن الكانات عن أى من 

 : القٌمالتالٌه

 مره قطر أصؽر سٌخ طولى 15 -

 طول أدنى ضلع فى قطاع العمود -



 

 

 سم 25 - -

ألعمال األقل مم على أن ٌسمح فى ا 24أدنى قطر لألسٌاخ الطولٌه هو 

قطر أكبر سٌخ ¼ مم أدنى قطر للكانات هو 21أهمٌهباستعمال قطر 

% من حجم 1.36مم وأقل حجم للكانات هو 7طولى على أن ال ٌقل عن 

الخرسانه تستمر الكانات العادٌه أوالحلزونٌه داخل الكمرات ٌجب أن تكون 

ه الكانات الحلزونٌه ذات شكل دابرى أو ٌقربمن الدابرى أقصى خطو

قلب القطاع أٌهما أصؽروأقل خطوه  2/6سم أو  8للكانات الحلزونٌه هى 

 سم 4

 ٌجب االحتفاظ بطول الخطوه ثابت

 

 الرباط فً حدٌد التسلٌح

 

ٌجب أ تمتد أٌاخالشد ألى قطاع مسافه بحٌث ٌكون حاصل ضرب  *

اإلجهاد المسموح به للتماسك فى محٌط السٌخفى طوله مقاسا من هذا 

 على األقل لمقاومة الشد فى السٌخ عند القطاعتحت اإلعتبار القطاع مساوٌا

ٌجب ان تستخدم دوما اجناش طرفٌه أو رابطه طرفٌه اخرى فٌما  *

 عداالحاالت التالٌه حٌث ٌمكن االستؽناء عنها

مم أو أقل بحٌث ٌكون للسٌخ 21تسلٌح البالطات اذا كان قطر السٌخ  •

 الطول الكامل الالزم للربط

 

 حدٌد التسلٌح وصل اسٌاخ

 ٌجبؤن ٌقلل وصل األسٌاخ الى أدنى حد ممكن

% من األسٌاخالمطلوبه عند أى قطاع فى 76ٌجب أن تترك على األقل  -

أٌة كمره أو بالطه بدون أن توصل وبشرط أن ال تعوق الوصالتصب 

 الخرسانه جٌدا

*اإلجهاد المسموح 5طول الوصله = إجهاد الشد فى السٌخ * قطر السٌخ -

 ى التماسكبه ف

 



 

 

 

 

 

 

 زمن الشك للخرسانه

 ما هو زمن الشك االبتدابً وزمن الشك النهابً ومتى ٌبدا كل منهما ؟

 

إن إضافة الماء على الخلطة ٌتفاعل مع االسمنت مكونة بلورات تعمل 

 كمادة تالصق وتماسكتزداد قوتها مع مرور الزمن

 وهذا الزمن نقسمه الى ثالث أجزاء فً عمر الخرسانة

 

االول هو زمن الشك االبتدابً والثانً زمن الشك النهابً والثالث هو 

 زمنالتصلد

 

( على 474/2992لقد نصت المواصفات القٌاسٌة المصرٌة ) م.ق.م 

 أالٌقل

دقٌقةبعد صب الخرسانه اي انه ٌبدأ منذ  56زمن الشك االبتدابى عن  -1

 اضافة الماء الى زمن ساعتٌن

ساعاتوذلك لألسمنت البورتالندى 21هابى عن وأال ٌزٌد زمن الشك الن -2

العادى واألسمنت البورتالندى سرٌع التصلد واألسمنتالحدٌدىوهو هو 

زمنالشك النهابً الذي تفقد فٌه الخلطة كل الحرارة الناتجة من خلط 

 االسمنت بالماء والتٌتعمل على تكوٌن البلورات

 ٌوم 38ساعات الى  21وزمن التصلد ٌبدأ من  -3

 

ا ٌحدث اذا تاخر صب الخرسانه عن اربع او خمس ساعات من زمن ماذ

 بدئ الخلط؟

 

ساعات فإن االسمنتوالحرارة ما  6او  5ما دام ان الصب تم خالل فترة 



 

 

 زالت فعالة ولم ٌنحرق االسمنت

صحٌح ان هذا أثر على قوة الخرسانةالتصمٌمٌة فبدل ان تكون خرسانة 

 361ربما بعد فحصها ستجد انها  411قوة 

هذا فً الظروؾ العادٌة للخرسانة لكن فً حالة الخرسانة الجاهزة 

فٌالمصانع فإنهم ٌضٌفون مواد تزٌد من طول فترة الشك االبتدابً تصل 

 ساعات 5الى 

 

 

 

 

 

 

 

 الخنزٌرة

 .ٌراعى عدم فك الخنزٌرة إال بعد االنتهاء من صب خرسانات األعمدة

 :طرٌقة استالم الخنزٌرة

 .قامة الخنزٌرةالتؤكد من است ·

 .التؤكد من أبعاد الخنزٌرة ·

 .التؤكد من أفقٌتها بمٌزان المٌاه ·

 .التؤكد من زواٌاها ·

 .التؤكد من تقوٌتها بالخوابٌر والمشتركات والقباقٌب ·

 

 طرٌقة استالم شدة القواعد إذا كانت موحدة

ٌجب استالم الشدة قبل مٌعاد الصب بفترة أقصاها أسبوع لضمان ثبات  ·

 .أبعادها عند الصب

 .ٌجب التؤكد من مطابقتها للمحاور على الرسومات اإلنشابٌة ·

 .ٌجب التؤكد من مطابقة أبعادها ومطابقة زواٌاها للرسومات ·

 .ٌجب التؤكد من عدم وجود فراؼات بٌن ألواح طبالً الجنب ·



 

 

 .ٌجب التؤكد من رأسٌة الجوانب ·

ود عوارض دكم وشٌكاالت ٌجب التؤكد من متانة تقوٌتها وذلك بوج ·

 وخوابٌر ومدادات

 

 خطوات استالم أعمدة من الخرسانة المسلحة

 .مطابقة األبعاد ألبعاد القطاع فً الرسومات التنفٌذٌة ·

 .االرتفاع المطلوب ومراعاة سقوط الكمرات ·

 .التؤكد من أقطار وعدد وأوضاع األسٌاخ حسب الرسومات ·

 .ل والعدد واألقطار حسب الرسوماتالتؤكد من الكانات من حٌث الشك ·

 .التؤكد من رأسٌة العمود تماماً واستالمه بمٌزان الخٌط ·

 .التؤكد من نعومة ملمس أسطح الخرسانة ·

عدم وجود تعشٌش أو شقوق جانبٌة أو كسور بالزواٌا أو الؽطاء  ·

 .الخرسانً

 .تجانس الصب ولون الخرسانة ·

 .استالم األركان بالزاوٌة الحدٌد ·

 .قوة التدكٌم والتربٌط والدعم ·

 .لمح خط األعمدة معاً  ·

 .انتظام توزٌع الحدٌد فً األركان ووجود ؼطاء كاؾ دون زٌادة أو نقص ·

 .خلو العمود من أي أجسام ؼرٌبة من خشب الشدة أو طوب وخالفه ·

 .عدم تسرب الخرسانة من الشدة أثناء الصب ·

 .ٌادة ارتباطه مع الدور أعالهترك أعال العمود خشناً دون تسوٌة لز ·

 .سم مع الدمك والؽزؼزة61الصب على دفعات كل  ·

 .الفك بحرص لعدم كسر السوك ·

 .استخدام وحدات بالستٌك للمحافظة على بعد الحدٌد ·

 .عدم شك األسمنت ·

 .وضع خٌش مبلل فً الحر أو البرد الشدٌد لحفظ الخرسانة مرطبة ·

 



 

 

 لمقلوبهالفرق بٌن الكمرة الساقطه وا

 

الكمره الساقطه هً الكمره العادٌه شابعة االستعمال بالبالطات  * ·

اما الكمره المقلوبه فانها تستخدم فً حاالت معٌنه  (solid slab)المصمته

منها الحفاظ علً ارتفاع معٌن ال ٌمكن الوصول الٌه فً حال وجود كمره 

 ساقطه كما ان لها حاالت اخري تستخدم فٌها

لكمره ٌتم قلب صلب التسلٌح حٌث ٌصبح تسلٌح الحدٌد الساقط وفً هذه ا *

ي والعلوي مكان السفلً بنفس كمٌاتهم فً 1)السفلً(فً مكان الحدٌد العلو

الكمرهالساقطه وتستخدم الكمرات المقلوبه لمراعاة ارتفاعات معٌنه او 

 شكل معمارىاو مدخلسلم مثال او خالفه

قطاعٌن كما تعرؾ األول عند فً الكمرة الساقطة ٌتم تصمٌم لها  ·

واآلخر عند العمود أو الركٌزة  T-Secمنتصؾ البحر وهو ٌصمم كـ 

وذلك على إعتبار أن الكمرة تقع داخل المبنى أي لٌست  R-Sec وٌصمم كـ

 . L-Sec بـ T-Secكمرة طرفٌة ، لكن لو كانت طرفٌة فتستبدل 

 

الطة السقؾ تصبح فً الكمرة المقلوبة تعكس ما سبق فً التصمٌم ألن ب *

أسفاللكمرة ، وبالتالً على حسب قٌم العزوم عند القطاعات المختلفة 

 .سٌتحدد الفرق بٌنهمافً العمق ومساحة حدٌد التسلٌح

 

لكن بالنسبة لطرٌقة توزٌع حدٌد التسلٌحفستكون كما هً ألنه فً  *

الحالتٌن الحدٌد السفلً سٌقاوم الشد والحدٌد العلوي سٌقاومالضؽط فً 

نتصؾ الكمرة ، والعكس عند األعمدة أي أن الحدٌد السفلً سٌقاوم م

 الضؽطوالحدٌد العلوي سٌقاوم الشد

 

 الكرسً فً الحدادة المسلحه ووظٌفته وكٌفٌه حساب ارتفاعه

الكرسً هو قطاع من الحدٌد ٌوجد فً البالطات التً تسلح بطبقتٌن  ·

وقه الطبقه العلوٌه سم وهذا القطاع ٌحمل ف 31والتً هً سمكها اكبر من 

 اي الفرش والؽطا العلوي سواء فً القواعد او االسقؾ



 

 

 وهذا القطاع ٌكون من ·

 القابم : وهو الحامل فً الكرسً وارتفاعه ٌحسب كاالتً ·

* قطر  5 –*سمك كفر الخرسانه 3-ارتفاع الكرسً = ارتفاع البالطه  ·

 *قطر حدٌد الكرس3ً –حدٌد التسلٌح 

ثابه التثبٌت بٌن الطبقتٌن فاحدهما للعلوٌه واالخر الرجلٌن :وهو بم ·

 للسفلٌه وطول كالهما ٌتؽٌر من تؽٌر المسافه بٌن االسٌاخ 

 

 

 

 إستخدام الهزاز لدمكالخرسانة

 

ٌجب دمك الخرسانة الطرٌة للحصول على خرسانة جٌدة وخالٌة من 

هزاز التعشٌش " أماكن مفرؼة لم تصل إلٌها الخرسانة " ، وٌعد إستخدام ال

المٌكانٌكى أفضل الوسابل لدمك الخرسانة ، وتتم عملٌة الدمك وفقاً 

 :للطرٌقة التالٌة

ٌؽرز الهزاز فً الخرسانة الطرٌة بشكل عمودى وعلى مسافات  -1

ثانٌة لكل ؼرزة ، مع  41إلى  21منتظمة ) حوالى نصؾ متر ( لمدة 

ة والسحب مراعاة أن تتم عملٌة الؽرز إلى قاع الطبقة المصبوبة بسرع

 .ببطء

نه ٌجب ؼرز رأس الهزاز ‘إذا كان صب الخرسانة ٌتم على طبقات ؾ-2

إلى قاع الطبقة المصبوبة حدٌثاً وإختراق الطبقة التى تحته بمسافة ال تقل 

 .سم 26عن 

إذا كانت البالطة ذات سماكة محدودة فٌمكن ؼرز الهزاز بشكل مابل  -3

أن ٌؽمر رأس الهزاز بالكامل  أو حتى أفقى إذا دعت الحاجة لذلك ، على

 .فً الخرسانة

ٌجب أال ٌستخدم الهزاز لنقل الخرسانة أو دفعها من مكانها ألن ذلك  -4

 .ٌإدى إلى انفصال مكوناتها وضعفها

 



 

 

وٌسبب عدم الدمك الجٌد للخرسانة أثناء صبها إلى ظهور عٌوب مثل 

مة المبنى التعشٌش والفراؼات وانكشاؾ حدٌد التسلٌح مما ٌإثر على سال

 .اإلنشابٌة

 

 معالجةالخرسانة

 

ٌعتبر ؼمر الخرسانة بالماء أو رشها بصفة مستمرة بعد صبها وبداٌة 

تصلدها أمراً ضرورٌاً لتكسب الخرسانة خواصها األساسٌة مثل مقاومة 

 الضؽط ومقاومة نفاذ الماء

تتم المعالجة عادة بتؽطٌة الخرسانة بالخٌش المبلل بالماء والبالستٌك ، 

، فمثالً ٌمكن  ( وٌفضل أن تكون المعالجة بالؽمر بالماء ) متى أمكن ذلك

معالجة األسطح األفقٌة كالبالطات بالؽمر بالماء عن طرٌق إحاطتها بساتر 

 .رملى

 

على كل حال ٌجب المحافظة على الخرسانة رطبة بعد الصب مباشرة بؤى 

 .طرٌقة لمدة ال تقل عن سبعة أٌام

 لى الخرسانة فٌالموقعمحاذٌرإضافة الماء إ

 

 

 

 

إن إضافة الماء إلى الخلطة فً الموقع لتسهٌل عملٌة الصب ٌإدى إلى 

تدهور كبٌر فً خواص الخرسانة ، فهو ٌضعؾ قوتها ، وٌسرع عملٌة 

 .تدهور الخرسانة وتآكل الحدٌد فً األساسات مع مرور الزمن

الصب أقل من  مقدار الهبوط ( عند ) وعندما تكون قابلٌة التشؽٌل للخلطة

القٌمة المحددة فً تذكرة التورٌد ، أو فً حالة الحاجة لخرسانة أكثر لٌونة 

التى تحقق الهدؾ دون تؤثٌرات  Super plasticizer ، فٌجب إستخدام

على خواص الخرسانة ، وتوجد فً جمٌع شاحنات نقل الخرسانة كمٌة 



 

 

 .كافٌة من هذه الملدنات

 

 

 الحارإحتٌاطاتصب الخرسانة فً الجو

 

ٌإدى إرتفاع درجة الحرارة فً فصل الصٌؾ إلى عدة مشاكل قد تقلل من 

جودة الخرساننة ، وعند الضرورة ، بتم إستخدام ماء بارد للخلطة عند 

 .الصب فً الحر ، وهذا عن طرٌق مبردات بمصنع الخرسانة

ٌجب تجنب الصب فً الجو الحار ، وخاصة وقت الظهٌرة ، وٌستحسن 

 .ح الباكر أو مساءاً الصب فً الصبا

 توصٌاتهامة

 

 .ٌشرؾ على أعمال الصب وأخذ العٌنات مهندس أو فنى مإهل -

ٌجب إستخدام الهزاز المٌكانٌكى وعدم اإلكتفاء بالدمك الٌدوى بحال من  -

 " مرة 31األحوال " الدمك الٌدوى هو ؼرز سٌخ جدٌد فً المكان الواحد 

حدٌد التسلٌح من قبل المهندس  ٌجب التؤكد من جاهزٌة الموقع وإستالم -

 المشرؾ قبل وقت كاؾ من تورٌد الخرسانة

ٌلزم إكمال عملٌة تفرٌػ الشاحنة خالل ساعتٌن ) كحد أقصى ( من وقت  -

تعببة الخرسانة فً الشاحنة ) الوقت مذكور فً التذكرة ( وٌفضل خالل 

 .فصل الصٌؾ إفراؼها خالل ساعة ونصؾ

 المرتفعة تجنب الصب فً درجة الحرارة -

ٌلزم حساب كمٌة الخرسانة لكل طلبٌة حتى ٌمكن تورٌد الخرسانة الكافٌة  -

 .للموقع بصفة متواصلة وبدون توقؾ لتجنب حدوث فواصل عند الصب

 

 

 معاً فى الموقع وقتالصب

 

 



 

 

 

إختٌار مكان مناسب للمضخة حتى تصل إلى جمٌع األماكن المراد صبها 

 دون الحاجة لنقل المضخة

ل الشاحنات ال بد من مراجعة التذكرة المرفقة مع الشاحنة حتى بعد وصو

 نتؤكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة ، كما هو موضح أعاله

 .نجرى إختبارات الهبوط ونشرؾ على أخذ عٌنات مكعبات الخرسانة

 

 صب القواعد

نالحظ وجود عامل ٌمسك باللى ) خرطوم الخرسانة ( وعامل معه الهزاز 

ن بؤدوات لتسوٌة سطح الخرسانة النهابى وهى ال تزال طرٌة ، ، وعاملٌ

وال بد من وجود مهندس موقع لمتابعة العمال والتؤكٌد على أماكن ووقت 

 .الدمك

 صباألسقؾ

ٌوجد عامل ٌمسك باللى ، وعامل ٌمسك بجاروؾ لتوزٌع الخرسانة بشكل 

خشبٌة  متساوى ، وعامل ٌمسك بالهزاز ، وٌوجد أٌضاً عامل معه ) قده(

 "لتسوٌة السطح النهابى للخرسانة اللٌنة " ؼٌر ظاهر بالصورة

 

 صباألعمدة

 

 

نالحظ إختالؾ نوع اللى المستخدم للصب ، فهو مضاؾ إلٌه كٌس 

بالستٌك ٌتٌح وضعه ووصوله ألسؾ الشدة بشبب ضٌق المكان ، وٌوجد 

عامل ٌمسك بالهزاز ، وفى نفس الوقت ٌوجد عامل معه " شاكوش " ٌدق 

ه على جوانب الشدة الخشبٌة من جمٌع اإلتجاهات عند الصب حتى ٌحدث ب

 .دمك أكثر للخرسانة

 اماكن وقوؾ الصب للكمر واالسقؾ

قد تكون مسؤلة فاصل الصب ............ مسؤله خالفٌه عند كثٌر من 

المهندسٌن ولعلى استطٌع ان اوضح مدرستٌن على خالؾ فى تحدٌد مكان 



 

 

ق بالمدرستٌن علٌنا أن نعى ونتذكر تفاصٌل فاصل الصب قبل ان نلتح

 هامه جدا وهى

 

توجد فى منتصؾ  "max positive moment " اقصى عزوم موجبه -1

توجد فوق  " max Negative moment " البحر وأقصى عزوم سالبه

 الركابز

عند نقط  " min moment " ( اقل عزوم ) تقول إلى الصفر تقرٌبا -2

 أو خمس البحر تقرٌبا إنقالب العزوم عند ربع

توجد على بعد ) عمق  " max shear force " اقصى قوى قص -3

 ( من وش الركٌزه 3القطاع / 

توجد عند منتصؾ البحر اى  " min shear force " اقل قوى قص -4

 " max moment " عند أقصى عزوم

 

 

م  4ولنحدد مثال ما لحالتٌنا اآلن ولٌكن كمره مستمره من الجهتٌن بطول 

 م1.36م وعرض  71وعمق 

 ونحتاج تحدٌد فاصل صب اثناء صب هذه الكمره

 

 ( zero shear = المدرسهاألولى ) مدرسة الزٌرو شٌر -1

 

هنا ٌحدد المهندسٌن تبعا للكود البرٌطانى أن ٌكون فاصل الصب عند أقل 

قٌمه لقوى القص اى عند منتصؾ الباكٌه وفى مثالنا عند منتصؾ الكمره 

 م من طول الكمره فى منطقة أقصى عزوم موجبه للكمره 2.6اى بعد 

 

وذلك من منطلق ان الخرسانه هى التى تتحمل قوى القص فٌجب عدم  *

أضرار الخرسانه حتى تتحمل بكامل كفاءتها ما هى من أجله ولذلك ٌتم 

 فصل الخرسانه عند أقل قوى للقص

لوضع األمثل ٌكون وذلك حتى وإن لم ٌتم ربط الخرسانه القدٌمه بالجدٌده با



 

 

ذلك فى منطقة اقل إجهادات قص وتقرٌبا تإل إلى الصفر وال نحتاج فى 

هذه المنطقه أن تعمل الخرسانه بكامل كفاءتها إذ أن قوى القص أقل ما 

ٌمكن ولكن ماذا عن ان تلك المنطقه ) منطقة اقل إجهادات قص ( هى 

 ..... منطقة اقصى عزوم موجبه ؟؟

 

 مدرسه أنهنا تجاوبنا تلك ال

 

العزم قوتٌن شد وضؽط ...... شد على أسفل القطاع وضؽط على أعاله 

والقوه األهم فى العزوم هى الشد وأنه متواجد على الجزء السفلى من 

ٌعنى ٌقاوم من قبل اسٌاخ التسلٌح  natural axis القطاع أى تحت

 فقطولٌس للخرسانه عالقه بتحمل إجهاد العزوم

 

ولده للعزم فٌحدثونا أنه لٌس هناك أدنى مشكله فى اما عن قوى الضؽط الم

فصل الخرسانه فى منطقة الضؽط فلٌس هناك خطرا فى أن تضؽط 

 الخرسانه على بعضها

 

 

 

 

 

 

 

 ( zero moment = المدرسه الثانٌه ) مدرسة الزٌرو مومنت -2

 

هنا ٌحدد المهندسون تبعا للكود المصرى أن ٌكون فاصل الصب عند اقل 

 لعزوم وهى عند نقطة أنقالب العزومإجهادات ا

من  4/6وفى مثالنا عند خمس أو ربع الكمره من وش الركٌزه اى عند 

 وش الركٌزه أى عند منطقة أقصى إجهادات قص تقرٌبا



 

 

وذلك من منطلق ان العزم قوتٌن شد وضؽط وهو األخطر دابما على 

لفصل فى المنشؤ وإن قوة الشد ٌتحملها اسٌاخ التسلٌح ونجد ان منطقة ا

الخرسانه قد تكون منطقه حرجه لتكون شروخ ناتج اإلجهادات المإثره 

علٌها وعدم لحام الخرسانه القدٌمه والجدٌده بالطرٌقه المثالٌه المطلوبه 

وهذه الشروخ ٌجب التحكم فٌها حتى ال تتسع وتؤثر سلبا على حدٌد التسلٌح 

 بالصدأ

مثل مناطق عدم توسع ولذلك فإن منطقة أقل إجهادات عزوم تكون هى أ

الشروخ وعنه عدم التؤثٌر على أسٌاخ التسلٌح حتى وإن حدث توسع 

 للشرخ أو صدا لحدٌد التسلٌح ٌكون فى مناطق اقل عزوم

 

كما ان فاصل الصب فى الخرسانه سوؾ ال ٌإثر فى منطقة الضؽط إذا 

انها منطقة أقل عزوم أى أن القوى الضاؼطه على الخرسانه اقل ما ٌمكن 

كن ماذا عن تلك المنطقه ) منطقة أقل عزوم ( وهى منطقة أقصى قوى ول

 .... قص ؟؟؟؟

 

 ....... وهنا تجاوبنا تلك المدرسه ان

 

نعم تلك المنطقه هى منطقه اقصى قوى قص ولكن نرى أن قوى القص 

ٌتحملهاالحدٌد بقٌمه كبٌره فى الكمرات مثال متمثل فى الكانات ال محاله 

 قص فى البالطات آمنه تماماونجد مثال ان قوىال

فلٌس هناك ادنى خوؾ من موضوع فصل الخرسانه فىمنطقة اقصى إجهاد 

 قص

بٌنما إذا تم الفصل فى منطقة اقصى عزوم اى فى منتصؾ البحرنجد أن 

قد ٌكون امكانٌة حدوث شروخ وتوسعتها أكبر ناتج قوى العزوم واإلجهاد 

د التسلٌح بمناطق اقصى المإثرعلى تلك المنطقه وعنها ٌسبب صدأ حدٌ

 عزوم

كما ان الفصل فىالخرسانه سٌجعل الخرسانه ال تعمل بكامل كفاءتها لتتحمل 

أقصى قوى ضاؼطه بؤعلى القطاعمولده ألقصى عزم موجود فى تلك 

 المنطقه



 

 

 

ولكن فى النهاٌه قد ٌتفق مهندسىالمدرستٌن على أن فاصل الصب ٌجب ان 

لرسومات وٌتمتنفٌذ فواصل الصب ٌحدد من قبل المهندس المصمم على ا

بإستشارة وموافقة أستشارى الموقع وأستخدام أدق واحدث الوسابل 

 لربطالخرسانه القدٌمه بالجدٌده

  

 

 

 

 أقدم لكم بعض المصطلحات المستخدمه فً السوق

 

الكرسً وٌختلؾ على حسب نوع العنصر اإلنشابً الموضوع به وهو 

التسلٌح وٌستخدم فً رفع الحدٌد  عباره عن حامل مصنوع من أساٌخ

 العلوي فً العناصر اإلنشابٌة المختلفة

برنداتوهذا اسم ٌطلق على حدٌد اإلنكماش الذي ٌوضع فً العناصر 

برانٌطوهً عباره عن الحدٌد  71او  71اإلنشابٌة عندما ٌزٌد عمقها عن 

اإلضافً العلوي فً السقؾ وٌكون فوق األعمدة فً األسقؾ الالكمرٌة 

 وق الكمرات فً األسقؾ الكمرٌةوف

فواتٌروهً عباره عن حدٌد التسلٌح الذي ٌوضع حول الفتحات مثل فتحات 

 المناور فً السقؾ الالكمري

وقد ٌستخدم هذا اإلسم بٌن العمال على حدٌد التسلٌح الذي ٌوضع كحدٌد 

 اضافً سفلً فً منتصؾ الباكٌة عندما ٌزٌد البحر

دوهو مصطلح ٌطلق على تحدٌد المسافات تنجٌط الحدٌد أو تقسٌط الحدٌ

 بٌن أسٌاخ الحدٌد فً المتر الواحد

 (تؤكٌس المحاوروهو مصطلح ٌطلق على توقٌع الرٌجة )الخنزٌرة

الشوكهوهً عباره عن حدٌد التسلٌح العلوي الذي ٌوضع فً الكوابٌل 

)الخوارج( وقد توضع بشكل أساسً )حدٌد علوي ربٌسً( وقد توضع 

ها شكل خاص وإسلوب معٌن فً التسلٌح وتمتد داخل كحدٌد إضافً ول



 

 

 الباكٌة المجاورة مرة ونصؾ طول الكابولً

المرمات ٌقصد بها الترمٌم بؤنواعه لكن فى أجزاء صؽٌرة مثل مرمات 

ٌعنى فى بعض أجزاء الحوابط واألسقؾ ومرمات  (المحارة )المساح

 ----- المبانى ٌعنى تكملة لجزء مبانى ؼٌر مبنى وهكذا

 دماك:صؾ من الطوبم

سم فً الطوب األحمر المستخدم ؼالبا 31او  36شناوي :هو طول القالب 

 فً أعمال البناء

 سم فً الطوب نفسه23أدى او بطٌح : هو عرض القالب وٌكون 

عرامٌس : وهً الفواصل األسمنتٌه بٌن الطوب المبنً وتكون فً حدود 

 سم 2.1ل  1.6من 

نٌه بٌن القوالب وذلك فً الجهة األخرى تكحٌل الحابط :سد الفتحات البٌ

 ()لجهة المقابلة للتً ٌقؾ علٌها البنا

 وهناك طرق للبناء

منها الطرٌقة اإلنجلٌزٌه او المصرٌه القدٌمه وهً افضل الطرق 

وهناك طرٌقه اخرى  36والمستخدمه حالٌاوتخص الحوبط عرض 

 او قالب ونصؾ 47.6للحوابط عرض 

ه التى توضع اسفل القالب فتحه الشباك او لحام مرقد : هى كمٌه المون

 البروز اللى اعلى الشبابٌك او الفتحات عامه اسمه مٌسقاله

التروٌسه : هى اول واخر طوبه فى المدماك وهما اول ما ٌبنى فى 

 المدماك الواحد ثم ٌشد الخٌط البناوى بٌنهما

 وذلك لرص وتكمله باقى المدماك

 انواع البناء كثٌره جدا جدا

هم االنجلٌزى اللى اخونا ابن اللٌث قال علٌها التقلٌدٌه واحٌانا تسمى اشهر

طرٌق المصرى القدٌم وهناك اٌضا طرٌقه الفلمنكى وهناك رباط الحدٌقه 

الفلمنكى ورباط الحدٌق االنجلٌزى وهناك الرباط االلمانى واٌضا هناك 

 الشناوى المستمر

ع فً زاوٌة الكانة ألزمت الحدٌد : وهى ان ٌكون حدٌد العمدان موضو

 تماما

كانة شلش : كاننة نوضع فً الكمر لتوزٌع الحدٌد الساقة على مسافات 



 

 

 متساوٌة

كانة عٌون : وهى أول كانة فً العمود وهى تؤخذ شكل العٌون للفها على 

 حدٌد العمود سٌخ سٌخ

 كانة حبة :وهى كانة لمسك سٌخٌن فقط

ونهاٌته وطوله ٌساوي الجنش عبارة عن الخطاؾ الذي به بداٌه السٌخ 

 عشر مرات قطر السٌخ المستخدم وفابدته زٌادة تماسك الحدٌد بالخرسانه

سم فً  3.6الخلوصوهو المسافه التً تترك بٌن الحدٌد والنجارة وتساوي 

 كل اتجاه الٌجاد ؼالؾ خرسانً للحدٌد لوقاٌة الحدٌدي من الصدأ

ستٌك ابٌض( ومقاسها البسكوته وهً قطعه خرسانٌه او بالستٌك)وؼالبا بال

سم وتوضع اسفل الحدٌد الٌجاد مقدار الخلوص او الؽطاء  3.6*6*6

 الخرسانً

الوصالت عبارة عن وصلة اسٌاخ الحدٌد اذا كانت اطوالها قصٌرة او 

ال  51وصله االعمده ببعضها وتسمى هذة الحاله ) االشاٌر( وتساوي من 

 مرة قطر السٌخ المستخدم 71

 ع المسافات بٌن الحدٌد وبعضهالتقسٌط عملٌه توزٌ

توشٌح العالم عبارة عن وضع العالم حول قطر السٌخ لتسهٌل عملٌه 

 التوضٌب

 التجنٌت عملٌه تحدٌد المسافات على حرؾ الشده الخشبٌه لسهوله التركٌب

درجه  56الجرٌده وهً الجزء المابل فً االسٌاخ المكسحه وهً بزاوي 

فً حاله زٌاده العمق عن  71وٌه سم وزا 71للكمر الذي عمقه اقل من 

 سم للكمرة 71

 الجناح هو الجزء العدل الممتد من الجزء المابل فً الحدٌد المكسح

 المعلق وهو السٌخ العلوي فً الكمرات والسمالت وٌعلق علٌه الكانات

 الساقط وهو الحدٌد السفلً فً الكمرات والسمالت

 الدوران هو السٌخ المكسح فً الكمرات والسمالت

الفرش هو الحدٌد السفلً الربٌسً وٌوضع فً البحر الصؽٌر فً البالطات 

 والقواعد المسلحه

الؽطاء وهو السٌخ الذي ٌوضع اعلى الفرش ومتعامد علٌه فً البالطات 

 والقواعد المسلحه



 

 

البادي وهو السٌخ او الكانه االولً ) وٌستخدم اٌضا على اول درجه للسلم 

 (وٌسمى بادي السلم

 وهو السٌخ او الكانه التً توضع فً االخرالناهً 

 االلٌزون نقطه التقاء الجناح بالجرٌدة او التقاء الجرٌده ببحر الدوران

 الكرفته السٌخ المستخدم فً تسلٌح الخزانات وحمامات السباحه

 أرونجٌوهو العامل الذي ٌقوم بنقل الركام الً الخالطة عند عملٌة الصب

بؤد الخرسانة )عمل تسوٌة لها باإلدة(  فرمجٌوهو الصنٌعً الذي ٌقوم

 وكذلك ٌقوم بعمل الدمك الٌدوي عند الصب

اإلدةهً عبارة عن لوح او عرق من الخشب ٌختلؾ شكله على حسب 

اإلستخدام المناط به وٌستخدم فً أعمال البٌاض )المحارة( وكذلك استالمه 

خرسانة وأٌضا فً استالم اعمال البناء وكذلك تستخدم فً تسوٌة سطح ال

 ولكن لها شكل ومقاسات مختلفة فً هذه الحالة

المرمات انها عبارة عن اعمال صؽٌرة تجرى فى المشروع كصب عنصر 

خرسانً صؽٌر أو عمل حابط ......وما أشبه ذلك من األعمال اإلضافٌة 

 وؼالبا ٌكون نظام الحساب فٌها بالمقطوعٌة

لى اجراء عمل ما حساب المقطوعٌةوهو ان ٌتفق المقاول مع المالك ع

 بمقابل معٌن دون التقٌد بكمٌات هذا العمل او خالفه

البرامًءوهً عبارة عن قطع جمٌلة الشكل مصنوعة من األسمنت والرمل 

معا او من الجبس فقط وٌتم تركٌبها فً البلكونات أو على اي اصوار 

 عموما لعمل شكل جمالً

 

 

 

 حقن الخرسانات

ة عن ادخال مواد كٌمٌابٌة الى التربة ببساطة ان عملٌة الحقن هً عبار

والؽرض من ذلك هو تحسٌن خواص التربة لتحمل االحمال المسلطة علٌها 

 .او التً سوؾ تسلط علٌها 

 اسالٌب الحقن



 

 

 

 حقناالختراق -1

هو سرٌان محلول الحقن من خالل فراؼات التربه والشروخ وملىء قنوات 

 السرٌان بالماده الحاقنه

:هو المسافه من وسط انبوبه الحقن الى نهاٌه تؤثٌر نصؾ قطر االنتشار

 ماده الحقن

 حقن الشروخ الهٌدرولٌكٌه -2

هذا النوع مناسب لملىء الفراؼات الؽٌر متصله بٌنها حٌث ٌتم الحقن 

 بمحلول اسمنتى تحت ضؽط عالى

ممٌزاته: ٌستخدم للتربه منخفضه النفاذٌه مثل الطمى والطٌن التى الٌصلح 

 ختراقمعها حقن اال

 عٌوبه: قد ٌسبب بعض االضرار للمنشات المجاوره بسبب انتفاش التربه

 حقن الدفع-3

هو عباره عن سوابل مدفوعه بسرعه عالٌه تحت تؤثٌر ضؽط عالى لتثبٌت 

 التربه بالمواد الحاقنه

ممٌزاته:ٌمكن استخدامه فى جمٌع انواع التربه )الزلط والرمل والطٌن( 

امتار وٌنتج عن ثقب حقن صؽٌر  4الى  1.6 كما ان قطر الحقن كبٌر من

 سم9

 

 

 

 

 انواع المواد المستخدمه فى الحقن

 

 مواد كٌمٌابٌه

مثل الفٌنول وسٌلٌكات الصودٌوم ومن ممٌزاتها انها تستخدم فى التربه 

 الؽٌر منفذه ومن عٌوبها انها ؼالٌه الثمن

 مواد معلقه



 

 

ول االسمنتى وتنقسم وهى مواد سابله بها حبٌبات معلقه فٌها مثل المحل

 لنوعٌن

 نوع ٌعتمد على االسمنت -1

 نوع عتمد على الطٌن -2

 

 

 

 التدعٌم فً الخرسانات

 :التدعٌم باستخدام البٌتون المقذوؾ ·

 :ٌتم العمل وفق ثالثة مراحل ربٌسٌة و هً

 :تحضٌرالخرسانة القدٌمة -1

على تكسٌر الخرسانة المسلحة القدٌمةوإزالتها فً المواقع المحددة 

المخططات مع مراعاة عدم األضرار بباقً أجزاءالبناء ومراعاة األمن 

 الصناعً خالل عملٌة التنفٌذ

تحضٌر كامل السطوح الخرسانٌة القدٌمة فً مناطق التماس مابٌن 

السطوح القدٌمة و الجدٌدة حٌث من الضروري جداً إزالة األجزاء 

ر و المهتربة و الساببة و القشور( و األجزاء المتشققة بشكل كبٌ)المتشظٌة 

 :الضعٌفة عن السطوح الخرسانٌةالقدٌمة وذلك باستخدام

 النحت الٌدوٌباإلزمٌل و المطرقة للمناطق الضعٌفة -1

 التخدٌش و التخشٌن لكامل السطوح بالمسفاحالرملً -2

 تنظٌؾ السطوح بعد ذلك بالمسفاحالمابً -3

 :أشؽال زرع تشارٌك الحدٌد -2

لحدٌد فً الخرسانة القدٌمة وفقاً لألقطار و التباعدات و ٌتمزرع تشارٌك ا

 .المواقعالمحددة على المخططات باستخدام اإلٌبوكسً

 :مراحل العمل

 :تحضٌر الحفر

مم 24مم و بعمق ال ٌقل عن  27ٌجب أن ٌتم الحفر بقطر ال ٌقل عن 

بواسطة مثقب دورانً رجاج لضمان الحصول على سطح حفرة خشن 



 

 

 .بشكلكاؾ

 :الحفر تنظٌؾ

ٌتم تنظٌؾ الحفر بواسطة الهواء المضؽوط ثم بإدخال فرشاةشعرٌة 

فوالذٌة تتناسب وقطر الحفرة و ٌتم تحرٌكها حتى ٌتم التخلص من الؽبار 

 .ضمنجدران الحفرة ثم ٌتم تنظٌؾ الحفرة بالهواء المضؽوط ثانٌة

 :تحضٌر الرٌزٌنالرابط

مقسً فً جو مناسب بعٌداُ تجهز العبوات الحاوٌة على الرٌزٌن الرابطو ال

عن أشعة الشمس فً مكان نظٌؾ لٌتم استخدامها ضمن المحقنالخاص و 

ٌجب أن ٌكون المحقن مزود بؤنبوب ذو طول مناسب لعمق الحفرة و ٌجب 

 أن ٌتم خلطالرٌزٌن الرابط المقسً ضمن الحفرة أثناء الحقن

كاؾ و بحٌث  الحقن:ٌتم البدء بالحقن منقعر الحفرة لضمان امتالبها بشكل

نضمن ملء كافة السطوح ضمن الثقب والتشكل فقاعات هوابٌة أثناء زرع 

التشارٌك ثم ٌتم زرع التشارٌك مع برمها أثناءإدخالها )دون الحاجة إلى 

 (طرق أو حشر

ٌجب أن نسمحبفترة تصلب كافٌة للمادة قبل تطبٌق أي حمولة علٌها حسب 

 .ة حرارة الجو المحٌطالنشرة الخاصة بالمادةالرابطة و حسب درج

 : أشؽال الخرسانة المقذوفة -3 ·

 طرٌقة التنفٌذ

ٌمكن استخدام إحدى الطرٌقتٌن التالٌتٌن فً أعمال قذفالخرسانة و هما 

 الطرٌقتٌن الرطبة أو الجافة

 :الطرٌقة الجافة

 :عند إتباع الطرٌقة الجافة )الخلط على الناشؾ( تراعى الخطواتالتالٌة

إلسمنتً معالحصوٌات على الناشؾ و ٌوضع المزٌج ٌجب مزج الرابط ا

 فً قمع التقلٌم )الحاوٌة(و ٌضخ هذا المزٌج عبرخرطوم االتصال

ٌتم الخلط ضمن جسم القاذفالذي ٌجب أن ٌزود بالماء من خالل موزع 

 .حلقً ٌخرج الماء منه بالضؽط و ٌختلطبالخرسانة الجافة

 :الطرٌقةالرطبة

 :ة تراعىالخطوات التالٌةفً حال إتباع الطرٌقة الرطب



 

 

ٌجب أن ٌتم خلط الموادبما فٌها الماء فً بداٌة العمل و من ثم ٌوضع  -1

 فً ؼرفة التلقٌم و ٌضخ عبر خرطوماالتصال إلى فتحة القاذؾ

 عند الرؼبة فٌإضافة مسرعات التصلب ٌتم إضافتها عند فتحة القاذؾ -2

فتحة القاذفلزٌادة  ٌجب إعطاء كمٌة إضافٌة من الهواء المضؽوط عند -3

 سرعة القذؾ

 :و بالمقارنة نجد أنه فٌحالة الطرٌقة الرطبة ٌجب أن تتم

 مراقبةماء الجبل عند حاوٌة الجهاز -4

ٌمكن التؤكدبشكل أفضل من أن ماء الجبل قد اختلط بشكل جٌد بعناصر  -5

 الخرسانةاألخرى

 أقل مصدراً للؽبار و ضٌاعاتاإلسمنت -6

 .على السطح المقذوفؤقل ما ٌمكنضٌاعات االرتداد  -7

 تعطً إنتاجٌةأكبر -8

 

 فواصل الصب

 

ٌجب االبتعاد ما أمكن عن فواصل الصب ذات الحروؾ الحادة وفٌكل 

األحوال و قبل استبناؾ العمل ٌجب إزالة المواد المرتدة عن الفاصل و 

تنظٌؾ السطوحبشكل جٌد من آثار الرذاذ و الؽبار و ترطٌبها قبل متابعة 

 ملالع

 :حماٌةالسطوح و المنشآت المجاورة

عزل عملٌة القذؾ عنالمساحات التً قد تتؤثر بها و عند عدم إمكانٌة ذلك 

ٌمكن أن تؤخذ الحماٌة شكل تؽطٌةللسطوح المتوقع اإلضرار بها أو 

 .إكساءات مإقتة كؤلواح التٌه أو رقابق البولٌإتٌلٌن

 المٌاه قبل تصلبعند عدم إمكانٌة ذلك ٌجب ؼساللسطوح المتؤثرة ب

 

 ترمٌمالخرسانة

من األشٌاء الحدٌثة الهامة ترمٌم العناصر اإلنشابٌة ونظراً للتقدم الملحوظ 

فً المواد الكٌمٌابٌة التً تستخدم فً عملٌة الترمٌم وكثرة أنواعها 



 

 

واختالفها فنجد أن هناك أكثر من شركة تنتج هذه المواد إلصالح الشروخ 

قدٌمة أو المنشآت التً تؤثرت بالزالزل أو والتصدعات فً المنشآت ال

العوامل الخارجٌة لذا ٌجب االهتمام بهذا العلم الحدٌث والدراسة الجٌدة 

 واإلهتمام باكتشاؾ مواد تنفٌذ عملٌة الترمٌم واإلصالح فً المستقبل

 

[ 

 

 معالجة الشروخ

وهى من أهم الخطوات الالزمة إلعادة المبنى إلى حالته األصلٌةوقد 

جاألمر الى خطوات أخرى لتالفى حدوث الشروخ مرة أخرى وٌتوقؾ ٌحتا

ذلكعلىالدراسة اإلنشابٌة وتحدٌد أسباب الشرخ وبالتالى خطوات العالج 

الالزمة. ولعالجؤى مشكلة ٌجب أن ٌتم أوالً إٌقاؾ المصدر األساسى 

الذىتسبب فى وجود هذه المشكلةسواء كان ذلك متعلقاً بالشروخ أو الصدأأو 

وبة أو النشع فمن ؼٌر المنطقى أنٌتم ترمٌم شرخ ومازال الرط

 السببالربٌسً لوجوده موجود

 

. 

 عالج شروخ المبانى فىالحوابط الحاملة

 

 : الشروخ الرأسٌة (1)

الشروخ الرأسٌة تحدث ؼالباً نتٌجةإختالؾ األحمال واإلجهادات بٌن 

 جزبٌن

 حدث هذة الشروخ فىمن المبنى الواحد أو عند عمل إمتداد لمنشؤقدٌم أى ت

 . المبانى ذات األحمال المختلفة واإلرتفاعاتالمتباٌنة

 :عالج هذة الشروخ

 بتزرٌر قوالب طوب أفقٌة عمودٌة على الشرخ وٌتمتقفٌلها بمونة الجراوت

 أو ٌتم ذلك بفتح شناٌش أفقٌة وتوضع أسٌاخ حدٌد تسلٌحبعدد

 . وأقطار مناسبة ثم ٌتم ملا الشناٌش بمونة الجراوت



 

 

 : الشروخ األفقٌة ( (2

وٌعتبرهذا النوع من الشروخ أقل األنواع خطورة حٌث تحدث هذه 

الشروخ نتٌجة عٌوب فى طرٌقة البناء وعدم إتباع أصول الصناعة من 

حٌث رص الطوب آدٌة و شناوى أو عدم اإلهتمام بنسب المونة أو 

 . استخدام طوب ؼٌر متساوى أو له إجهادات كسر ضعٌفة

 :الشروخعالج هذة 

بتوسعته بعمق وعرض مناسبٌن ثم إتمام النظافة التامة ثم ٌملا بمونة 

 .الجراوت

 : الشروخ المابلة (3

وتعتبرمن أخطر أنواع الشروخ حٌث تكون ؼالبا نتٌجة حدوث هبوط 

وذلك من إختالؾ توزٌع  Differential Setellement))ؼٌرمتكافا 

 .التربة إجهادات التحمٌل على التربة أو عدم تجانس

 :عالج هذة الشروخ

بتوسعة الشروخ بعمق وعرض مناسبٌن ثم تتم النظافة الكاملة 

بالكمبروسور الهوابى ٌلى ذلك عمل تزرٌر بقوالب طوب عمودٌة على 

الشرخ والتقفٌل بمونة الجراوت أو المونة الؽٌر منكمشة. أو ٌتم ذلك بفتح 

بعدد وأقطار شناٌش عمودٌة على الشرخ وتوضع أسٌاخ حدٌد تسلٌح 

 . مناسبة ثم ٌتم ملا الشناٌش بمونة الجراوت

 فتح شناٌش عمودٌة على الشرخ ووضع أسٌاخ حدٌد

 

 

 عالج الشروخ بالمبانً التً تعمل باالعمدة

 

 

 :عالج شروخ المبانى فى المنشآت الهٌكلٌة -1

 

شروخ المبانى فى المنشآت الهٌكلٌة تعتبر من أشهر أنواع الشروخ لٌس 

ا وتحدث بٌن الكمرات الخرسانٌة والمبانى أو بٌن األعمدة من أخطره



 

 

والمبانى أو بٌن أى أجزاء خرسانٌة والمبانى المجاورة لها . وتكون هذه 

الشروخ واضحة فى األدوار العلوٌة وفى الواجهات القبلٌة خاصة. تحدث 

 :هذة الشروخ نتٌجة عاملٌن أساسٌن

 

ل التمدد الحرارى للخرسانة تعرض المنشؤ للحرارة مع إختالؾ معام -1-

 . والطوب

سوء المصنعٌة كعدم التشحٌط الجٌد للمدامٌك المالصقة للكمر  - -2

 . الخرسانى وعند التقاء المبانى باألعمدة

 

 :عالج هذةالشروخ

ٌتم فتح الشروخ وإزالة وتكسٌر جمٌع المناطق الضعٌفة ثم التنظٌؾ الجٌد 

 ها المواد البولمرٌة الرابطةثم الطرطشة الجٌدة بالمونة المضاؾ إلٌ

Bonding Agent))  ثم الملا بالمونة الؽٌر منكمشة أو بمونة الجراوت

 مع ضرورة

 .التؤكد من وصول هذة المونة إلى عمق الشرخ

 

 

 

 .عالج شروخ الحوابط الخرسانٌة الجاهزةوالحوابط الخرسانٌةالحاملة -2

 :تحدث الشروخ فى هذة األنواع من الخرسانة بسبب

 .وب تصمٌمٌةعٌ

 .عٌوب تنفذٌة -

 .حدوث هبوط ؼٌر متكافا -

 :عالج هذة الشروخ

ٌتم فتح الشروخ بعمق وعرض مناسبٌن ثم عمل النظافة التامة 

ٌتم دهان وجه براٌمر إٌبوكسى ٌتم ملا الشروخ إما  .بالكمبروسور الهوابى

ة بالحقن أو بالمونة اإلٌبوكسٌة مباشرة مع إتباع جمٌع التعلٌمات الخاص

 .بإستخدام اإلٌبوكسى



 

 

 .عالج وترمٌم شروخ األساسات -3

تعتبر شروخ األساسات من أخطر الشروخ أٌا كانت نوع هذه الشروخ 

وحتى فى حالة زٌادة قطاع األساسات أو تقوٌتها  . وٌجب عالجها فوراً 

 :تتعرض األساسات للشروخ بسبب . ٌجب ان تتم المعالجة أوال ً 

 المٌاه الجوفٌة أو المهاجمة الكٌماوٌة صدأ حدٌد التسلٌح نتٌجة -

 أو نتٌجة زٌادة األحمال أو خلخلة التربة بسبب سحب المٌاه الجوفٌة -

 .نتٌجة حفر مبنى مجاور أو حدوث هبوط ؼٌر متكافا -

 :عالج هذة الشروخ

ٌتم إزالة األجزاء الضعٌفة ثم تتم النظافة التامة بالكمبروسور. الطرطشة 

اد رابطة ثم ٌملا بمونة الجراوت أو مونة ؼٌر قابلة بمونة مضاؾ إلٌها مو

 .كما ٌتم معالجة صدأ الحدٌد بصنفرته ودهانه بمادة اٌبوكسٌة .لإلنكماش

معالجة صدأ الحدٌد حٌث ٌعتبر عالج صدأ حدٌد التسلٌح فى العنصر 

الخرسانى من الخطوات الهامة فى عملٌة الترمٌم ألنه ٌعتبر العنصر 

ة المسلحة الذى ٌحمل قوى الشد والعزم الذى األساسى فى الخرسان

التتحمله الخرسانة العادٌة فبمعالجة صدأ الحدٌد وبمنع أسباب الصدأ عنه 

 . ٌتم إطالة عمر المنشؤ والمحافظة على كٌانه اإلنشابى ومظهره الجمالى

 .البالطات الخرسانٌة

التً تكون ٌتم الترمٌم للبالطات والخرسانة تبعا لنسبة بهذا حدٌد التسلٌح 

 : فً البالطة المسلحة حٌث انه

 % )صدأ ضعٌؾ( فنقوم بعملٌة العالج31إذا قلت نسبة صدأ الحدٌد عن  -

% )صدأ متوؼل( فنقوم بعملٌة 31أما إذا زادت نسبة صدا الحدٌد عن  -

 .أخري للترمٌم وفٌما ٌلً شرح مفصل لكل عملٌة للترمٌم

 .(خفٌؾ% )صدأ 31ا( نسبة صدا حدٌد التسلٌح اقل )

 :تتم عملٌة الترمٌم للبالطات الخرسانٌة كما ٌلى

صلب البالطات الخرسانٌة المراد ترمٌمها وصلب العناصر اإلنشابٌة التً 

 .تتؤثر بها

 .إزالة البٌاض والؽطاء الخرسانى من اسفل

تنظٌؾ السطح الحدٌد جٌداً حتى ٌبرق باستخدام فرشة سلك أو برش رمل 



 

 

 .نظٌؾ جداً  إلزالة الصدأ وجعل الحدٌد

 .(242دهان سطح حدٌد التسلٌح بمادة مانعة للصدأ مادة كٌمابوكسً )

 . 215دهان السطح السفلً للخرسانة بمادة كٌمابوكسً 

( والتى 76ٌتم طرطشة بمونة االدٌبوند ) 215قبل جفاؾ مادة كٌمابوكسى 

تحتوى على رمل وأسمنت وزلط رفٌع )فٌنو( والتى تزٌد من قوى تماسك 

 .نة بالحدٌدالخرسا

 -:( % )صدأ متوؼل31ب( نسبة صدأ الحدٌد التسلٌح اكبر من )

صلب البالطات الخرسانة المراد ترمٌمها وصلب العناصر اإلنشابٌة التً 

إزالة البٌاض والؽطاء الخرسانً للبالطة من اسفل . تنظٌؾ  .تتؤثر بها

انعة ( لم242حدٌد القدٌم جٌداً من الصدأ و دهانه بمادة كٌمابوكسً )

 .للصدأ

مم( 3ٌتم زرع آشاٌر باستخدام شنٌور تعطى اكبر من السٌخ بحوالً )

سم( داخل البالطة  6نثقب جانب البالطة وندخل االشاٌر الجدٌدة بعمق )

 .سم فً االتجاهٌن 61-36وعلى مسافة من 

تثبٌت شبكة حدٌد التسلٌح المستجدة عن طرٌق لحام الشبكة او ربطها بسلك 

ٌر المزروعة فى البالطة واالشاٌر الجانبٌة المزروعة فى برباط فً االشا

 .الكمرات

قبل جفاؾ . 104ٌدهن كامل سطح البالطة من اسفل بمادة كٌمابوكسً 

ٌتم طرطشة البالطة من اسفل باستعمال مونة  215مادة كٌمابوكس 

 . 76االدٌبوند 

 

 

 االحتٌاطٌات و التوصٌات الواجب اتباعها عند عملٌةالترمٌم

 

اذ جمٌع االحتٌاطات الالزمة لحماٌة المبنى والممتلكات واألفراد اتخ

 . أثناءتنفٌذ عملٌة اإلصالح والترمٌم

تنظٌم العمل بحٌث ٌتم توزٌع األحمال المنفذة علىاألعضاء اإلنشابٌة دون 

 . حدوث اى خلل فى النظام للمبنى وعدم حدوث انهٌار او هبوط



 

 

افً الناتج عن نقص األعضاء عمل الشدات الالزمة لتحمل الحمل اإلض

 . اإلنشابٌةأثناء الترمٌم

ال ٌتم ترمٌم المبنى كله مرة واحدة وعمل جدول للترمٌم اى ترمٌمالمبنى 

 .على أجزاء بحٌث نبدأ الترمٌم من األدوار العلوٌة وحتى السفلٌة

 .العملبطرٌقة ال تإثر على العناصر اإلنشابٌة المجاورة

 

 . ترمٌم الكمرات

 

 . % )صدأ خفٌؾ31صدأ حدٌد التسلٌح اقل من نسبة -1

 -:تم عملٌة الترمٌم للكمرات فى هذه الحالة كما ٌلى

 . صلب الكمرات عن طرٌق صلب البالطات والكمرات الثانوٌة *

 . تزال طبقة الؽطاء الخرسانى أعلى حدٌد التسلٌح الذى تعرض للصدأ *

سلك مركبة على ٌنظؾ حدٌدالتسلٌح جٌداً من الصدأ باستعمال فرشة  *

 . شنٌور ذو مدفع الرمل

تدهن األجزاء الخرسانٌة أسفل الؽطاء الخرسانى المزاد بمادة  *

وٌراعى إعادة الؽطاء الخرسانى قبل تمام جفاؾ مادة 104كٌمابوكسً 

أى فً حدود ساعةبعد دهانها. ٌدهن حدٌد التسلٌح بمادة  215كٌمابوكسً 

طاء الخرسانى أعلى الكانات ٌعادالؽ .المانع للصدأ 242كٌمابوكسً 

 .76باستخدام مونه ادٌبوند 

 .ٌتم صب الؽطاءالخرسانى أسفل الحدٌد الربٌسً باستعمال مونه خاصة *

 (% )صدأ متوؼل 31نسبة صدأ حدٌد التسلٌحؤكبر من  -2

 

 

 -:تتم عملٌة الترمٌم للكمرات فى هذه الحالة كما ٌلى

 . مرات الثانوٌةصلب الكمرات عن طرٌق صلب البالطات والك -

 . إزالة طبقةالؽطاء الخرسانى أعلى حدٌد التسلٌح الذى تعرض للصدأ -

 . ٌنظؾ حدٌد التسلٌح جٌداًباستخدام الفرشة السلك -



 

 

تركب أشاٌر الحدٌد الربٌسى بنفس العدد والقطر عن طرٌقعمل ثقوب فى  -

مم( قطر  7-6مم( وبعمق ) 5-3األعمدة بقطر ٌزٌد عن قطر السٌخ من )

التى تعمل على  276الحدٌدالربٌسً وتمأل الثقوب بمادة كٌمابوكسً 

 تماسك الخرسانة بالسٌخ

 . ٌركب الحدٌد الربٌسى المستجد فى هذه األشاٌر

تركب الكانات المستجدة عنطرٌق تثبٌت األشاٌر فى البالطة وٌراعى  -

 . عمل فتحات فى جوانب الكمرة لوضع الكاناتالمستجدة

لخرسانٌة فى أماكن الؽطاء الخرسانى المزال وكذا تدهن األجزاء ا -

 . 215فىالفتحات المعدة لوضع الكانات المستجدة بمادة كٌمابوكسً 

 

 -: ترمٌم األعمدة

 

 : (% )صدأ خفٌؾ 31نسبة صدأ حدٌد التسلٌح أقل من 

 -:تتم عملٌة الترمٌملألعمدة فى هذه الحالة كما ٌلى

 . أماكناألحزمة لألعمدة إزالة البٌاض والؽطاء الخرسانى فى -

 . ( سم 76_  61تركٌب األحزمة لألعمدة كل من )  -

 .إزالةالبٌاض والؽطاء الخرسانى فى األماكن بٌن األحزمة -

 .ٌنظؾ حدٌد التسلٌح منالصدأ -

 . المانع للصدأ 242ٌدهن حدٌد التسلٌح بمادة كٌمابوكسً  -

انه بمادة كٌمابوكسً تنظٌؾ السطحالخرسانى والتؤكد من عدم تآكله وده -

 . لزٌادة التماسك 276

 .قبل جفاؾ مادة التماسك ٌتم طرطشة سطح العمود بالمونة الخاصة -

 _: (% )صدأ متوؼل 31نسبة صدأ حدٌدالتسلٌح أكبر من  -

 : تتم عملٌة الترمٌم لألعمدة فى هذه الحالةكما ٌلى

 . دةإزالة البٌاض والؽطاء الخرسانى فى أماكن األحزمة لألعم -

 . ( سم 76-61تركٌباألحزمة لألعمدة كل من )  -

 . ازالة البٌاض والؽطاء الخرسانى فىاألماكن بٌن األحزمة -



 

 

زرع األشاٌر لربط الكانات المستجدة للقمٌص فى االتجاهٌنعلى مسافة  -

 . سم( ونستخدم مونه أٌبوكسى لعملٌة الزرع 36-61)

والقطر المستعمل فى حدٌد زرع األشاٌر للحدٌدالربٌسى بنفس العدد  -

 . التسلٌح الربٌسى للعامود

 تركٌبالحدٌد الربٌسى الجدٌد والكانات الجدٌدة عن طرٌق لحامها باألشاٌر -

. 

لربط الخرسانة القدٌمة  215ٌتم دهانسطح العامود بمادة كٌمابوكسً  -

بالجدٌدة وٌراعى أن ٌتمالدهان خالل فترة ساعة واحدة قبل صب خرسانة 

 . القمٌص

 . (76قبل جفاؾ مادة التماسك ٌتمطرطشة سطح العامود بمونه أدٌٌوند ) -

ٌتم صب خرسانة القمٌص إما عن طرٌقالشدات الخشبٌة أو عن طرٌق  -

 . مدفع الخرسانة

 

 . ترمٌم الحوابط الخرسانٌة

 

 : (% )صدأ خفٌؾ 31نسبة صدأ حدٌد أقل من  (1)

 : التالٌة وتتم عملٌة الترمٌم لهذه الحالة فىالخطوات

 . إزالة البٌاض والؽطاء الخرسانى للحابط حتى ٌظهر حدٌد التسلٌح *

تنظٌؾ سطح حدٌد التسلٌح باستخدام فرشة سلك أو باستخدام مدفع  *

 .الرمل

 . 242ٌدهنحدٌد التسلٌح بمادة كٌمابوكسً  *

 . التى تعمل على االلتصاق215دهان سطح الخرسانة بمادة كٌمابوكسً  *

 . ( قبل جفافمادة االلتصاق76الحابط بمونه خاصة ادٌبوند )طرطشة سطح 

 : (% )صدأ متوؼل 31نسبة صدأ حدٌد التسلٌح أكبر من  (2)

 -: وتتم عملٌة الترمٌم لهذه الحالة فى الخطوات التالٌة

 . إزالة البٌاض والؽطاءالخرسانى للحابط حتى ٌظهر حدٌد التسلٌح -

 . مساحةٌتم زنبرة السطح الخارجى بكامالل -



 

 

سم( فى االتجاهٌن  41_ 36تزرع األشاٌر لكل السطح على مسافات ) -

مم( وتدخل  5_  3وتكوناإلشارة بقطر أكبر من قطر الحدٌد المستجد بـ ) 

 . مم( قطر االشارة7 _ 5)داخل البالطة بعمق 

 تزرع األشاٌر فى األساسات بنفس العدد والقطر لحدٌدالتسلٌح الربٌسى -

دٌد التسلٌح وٌتم تربٌطها بسلك رباط مع األشاٌرالرأسٌة تركب شبكة ح -

 واألفقٌة

التى تساعد  215ٌدهن سطح الحوابط بالكامل بمادة كٌمابوكس  -

 علىااللتصاق

 . ( 276تصب خرسانة القمٌص باستعمال خرسانة خاصة )ادٌبوند  -

 

 . ترمٌماألساسات

 

 :وتتم عملٌة الترمٌم لألساسات فى الخطوات التالٌة

 . الحفر حول القواعد حتى منسوب القواعد العادٌة السفلى -

 . دمك التربة القواعد العادٌةوبالعرض المطلوب إضافة للقواعد القدٌمة -

 . تنظٌؾ األسطح الجانبٌة للقواعدالخرسانٌة العادٌة جٌداً  -

سم بٌن كل 41زرع األشاٌر فى جمٌع القواعد العادٌة وعلى مسافات  -

 . إشارة

التىتزٌد  215سطح القواعد الخرسانٌة العادٌة بمادة كٌمابوكس دهان  -

 . قوى التماسك بٌن الخرسانة والحدٌد

قبل جفاؾ مادة التماسك ٌتم صب الزٌادةفى القاعدة الجدٌدة بمونه ادٌبوند  -

(76) . 

 . تنظٌؾ األسطح الجانبٌة للقواعدالخرسانٌة المسلحة -

 . ممللسٌخ 24سم وقطر  41ات زرع أشاٌر للحدٌد المضاؾ على مساف -

تركٌب حدٌد التسلٌح الجدٌد للقاعدة المسلحة بنفس العدد والقطر  -

 . للقاعدةالمسلحة القدٌمة

وصب الخرسانة الجدٌدة  215دهان السطح بمادة كٌمابوكسً  -



 

 

 .بمونهادٌبوند قبل جفافها

 .ترك األشاٌر فى القواعد المسلحة لعمل قمٌص األعمدةالجدٌدة -

. 

 

 لعزل فً المبانًا

 

 :الؽرض من العزل فً المنشآت

 .عزل الرطوبة األرضٌة -1

عزل الرطوبة ألعمال البدرومات التً تنشؤ على أعماق كبٌرة تحت  -2

 .األرض

 .عزل الرطوبة بالحمامات وما فً حكمها -3

 .عزل الرطوبة عن األسقؾ واألسطح العلوٌة -4

 :طبٌعة األرض التً تقام علٌها المنشآت

 .أرض رملٌة جافة أو صخرٌة جافة -1

 .أرض طٌنٌة جافة -2

 .أرض طٌنٌة مشبعة بالماء -3

أرض طٌنٌة أو رملٌة معرضة لتسرب المٌاه إلٌها من مصادر المٌاه  -4

 .المحٌطة بها

وفٌما ٌلً األنواع المختلفة للطبقات العازلة للرطوبة وطرق تكوٌنها 

 :واألؼراض التً تستعمل فٌها

 .مرنةمواد عازلة 

 .مواد عازلة نصؾ مرنة

 .مواد عازلة صلبة

 

 :أوالً( المواد العازلة المرنة)

وهً مواد عزل للرطوبة تتناسب ووضعها على الحوابط نظراً لقدرتها 

على تحمل ما ٌحدث من هبوط المبانً الطفٌؾ دون أن تتهشم مادة العزل 



 

 

وابط المبنى، بحٌث ٌمكن أن تالبم تلك المواد بمرونتها أي تؽٌٌر ٌحدث لح

 :وٌمكن تقسٌمها إلى أربعة مواد ربٌسٌة هً كالتالً

 :األلواح المعدنٌة (1)

وهً ألواح تستعمل لشدة عزلها للرطوبة والمٌاه فً األسطح والحوابط 

واألرضٌات وأحواض الزهور وٌمكن أن تستخدم كمواد عازلة ومواد نهو 

ح النحاس وألواح ولها اشكال كثٌرة ومتعددة منها ألواح الرصاص وألوا

 .اإلستانلس ستٌل

 :البٌتومٌن (2)

وٌصنع مما تبقى من تقطٌر زٌوت البترول الخام وٌتراوح قوامه بٌن 

 :الصالبة ونصؾ الصالبة ولونه أسود ٌمٌل إلى البنً ومنه األنواع التالٌة

أ( البٌتومٌن المتصلد: وٌنتج من قطٌر البٌتومٌن تحت ضؽط تفرٌػ لطرد )

ة المختلطة به لٌتحول إلى حالة الصالبة وٌستخدم كمادة الزٌوت الثقٌل

عازلة عند وجود أحمال مٌكانٌكٌة عالٌة ودرجات حرارة منخفضة 

 .وٌستبعد استخدامه فً المنشآت العادٌة

البٌتومٌن المنفوخ أو المإكسد: وٌنتج من خفض نسبة الهٌدروجٌن إلى  (ب)

الزٌوت السابلة التً الكربون فً البٌتومٌن المصهور من انقلص كمٌة 

ٌحتوٌها عن طرٌق نفخ الهواء فٌه مما ٌزٌد من لٌونته وقابلٌته للشد والثنً 

 .وبالتالً سهولة التشؽٌل

ج( معلقات بٌتومٌنٌة: وتنتج من تفتٌت البٌتومٌن فً الماء وفً وجود )

عوامل مسـاعدة فتتحول إلى معلقات سابلة تستخدم على البارد فً عزل 

 .لبٌتومٌن السابل والسٌروبالست والسٌروتكتالمبانً مثل ا

وٌورد البٌتومٌن فً برامٌل حٌث ٌتطلب تشؽٌله ان ٌتم تسخٌنه بدرجة 

درجة مبوٌة لٌنصهر وقد ٌستخدم بعد صهره كمادة  81:71حـرارة من 

دهان تدهن به حوابط األساسات المالمسة للتربة ثالثة أوجه متعامدة فوق 

مم وال ٌجب 3.6اخن حتى ٌصل سمكه إلى بعضها وٌدهن بالفرشة وهو س

دهان كل وجه إال بعد التؤكد من جفاؾ الوجه السابق له أو قد ٌخلط بعد 

 .صبه بالرمل وٌستخدم كبدٌل لألسفلت الطبٌعً

 :السوابل العازلة للمٌاه (3)



 

 

وتصنع السوابل من خلط مادة البرافٌن إلى الزٌت الطٌار وٌدهن السابل 

رش بالماكٌنة الخاصة على مناطق المبانً المنفذة المطلوب بالفرشة أو ٌ

للمٌاه أعلى منسوب سطح األرض وٌمكن االعتماد على هذه الرطوبة لمدة 

سنوات حسب نوع المادة وكمٌة التعرض للرطوبة وهذه المواد  6:4من 

 .تعتبر ذات إمكانٌة عزل فقط

 :مشمع البولً إٌثٌلٌن (4)

عازلة للمبانً سمكه ال ٌقل عن وهو مشمع أسود اللون ٌستخدم كمادة 

وهو من المواد المرنة التً تقاوم اإلنبعاج  3كجم/م1.6مم ووزنه نحو 1.6

الناتج عن هبوط المبانً ونظراً لرقة سمك هذا المشمع من مادة البٌتومٌن 

ٌفضل استخدامه فقط فً عزل الحمامات واألدشاش كما ٌوجد منه انواع 

 .مى بحواجز النجادشفافة قلٌلة النفاذٌة للمٌاه تس

]  

 

 :ثانٌاً( المواد العازلة نصؾ الصلبة)

وهً مواد عازلة للرطوبة تستعمل دابماً فً المبانً نظراً لسهولة تجهٌزها 

وتشكٌلها فً المكان المراد عزله وهً تنقسم إلى مواد ذات إمكانٌة عزل 

فقط أو مواد ذات إمكانٌة عزل ونهو ومن أنواعها األسفلت واللفابؾ 

المانعة للرطوبة واللفابؾ األسفلتٌة ذات طبق المعدن وقطع الرقابق 

 .األسفلتٌة الصؽٌرة

 :األسفلت (1)

وهو عازل جٌد للرطوبة ومن عٌوبه عدم قوة تحمله للشد العالً  ·

واإلنبعاج خصوصاً عند هبوط المبانً فإنه سرٌعاً ما ٌنشرخ وٌتلؾ 

استخدامه إال بعد دراسة  وٌكون عرضة ألن تتخلله المٌاه لذلك ٌجب عدم

 :خاصة ولألسفلت ثالث أنواع ربٌسٌة هً

 " أسفلت طبٌعً وأسفلت صناعً وأسفلت الماستٌكة " ·

األسفلت الطبٌعً وهو ناتج األحجار الجٌرٌة المشبعة بالبٌتومٌن وٌوضع  ·

 .سم على األماكن المراد عزلها عن الرطوبة3:2.6فً طبقات سمكها 

و من مكونات بقاٌا البترول وقد أمكن تطوٌره األسفلت الصناعً فه ·



 

 

 .صناعٌاً واستخدامه فً رصؾ الشوارع وعزل المٌاه

األسفلت الماستٌكة فهة أؼلى األنواع وهو ٌتكون من خلٌط من مادة  ·

سم طبقة واحدة وٌعطً كفاءة عزل 2.6األسفلت والمطاط وٌفرد بسمك 

 .جٌدة

 

 

 :اللفابؾ المانعة للرطوبة (2)

اد ذات إمكانٌة عزل ونهو معاً وتعتبر أكثر األنواع استعماالً فً وهً مو ·

طبقة  4:3عزل الرطوبة والطبقة العازلة لألسطح منها تعمل بوضع من 

من لفابؾ اللباد المسفلت فوق بعضها وتلصق بدهان البٌتومٌن الساخن 

وٌتم تحدٌد عدد طبقات اللباد حسب قوة الضؽط الهٌدروستاتٌكً للماء 

منعه من النفاذ إلى المبانً وٌجب أن ٌتم تجهٌز أوجه األرضٌات أو  المراد

الحوابط التً ٌراد وضع الطبقة العازلة علٌها لتكون ناعمة وجافة وخالٌة 

من أي مواد ؼرٌبة تمنع اإللتصاق ومن األنواع شابعة االستخدام فً 

مصر هً لفابؾ الخٌش المقطرن والذي تم تطوٌره إلى خام األنسومات 

نواعه حٌث ٌتم فرده على األسطح المراد عزلها بعد دهانها وجه واحد بؤ

من األرضٌة وٌعمل  3كجم/م1.5بمحلول البٌتومٌن المإكسد الساخن بواقع 

سم وٌلصق اللحام 21ركوب للخٌش على بعضه البعض بعرض الٌقل عن 

جٌداً بالبٌتومٌن الساخن وتفرد طبقات الخٌش عكس بعضها خلؾ خالؾ 

ً اتجاه عكس التالٌة لها مع مالحظة دهان طبقة بٌتومٌن كل طبقة ف

مإكسد ساخن قبل وبعد فرش كل منها .وهناك لفابؾ خاصة بعزل 

الرطوبة تتكون من لفابؾ أسمنتٌة مؽلفة بشرٌط بالستٌك الصق من مادة 

البولً اثٌلٌن حٌث تحرق تلك المادة بواسطة جهاز خاص قبل فرد اللفابؾ 

 .فابؾ فوق بعضها على السطح المطلوب عزلهوتسهل عملٌة لصق الل

 

 ثالثاً( المواد العازلة الصلبة)

وهً مواد عازلة للرطوبة تستعمل دابماً فً المبانً نظراً لسهولة  ·

تجهٌزها بجانب أن بعضها من مواد لها إمكانٌة العزل فقط والبعض اآلخر 



 

 

 :له إمكانٌة العزل والنهو معاً ، وٌمكن حصرها فٌما ٌؤتً

 

 :البٌاض األسمنتً (1)

وٌمكن أن ٌعمل كمادة عزل ونهو معاً إال أنه لكً ٌستخدم كمادة عزل  ·

فإنه ٌنص على ضرورة زٌادة كمٌة األسمنت عن ما هً علٌه فً حالة 

مونة البٌاض العادي إال أنه من عٌوب هذه المادة أنها تحتاج إلى إصالح 

 .وصٌانة وترمٌم

 

 :اإلضافات العازلة للماء (2)

وهً مواد سابلة تخلط كمواد إضافٌة للمونة وتساعد على وقؾ نفاذٌة  ·

المٌاه عن طرٌق ملء الفراؼات بٌن حبٌبات الخرسانة أو المونة باإلضافة 

 .إلى إسراع العملٌة الكٌمٌابٌة الخاصة بنشاط شك األسمنت

 :ومن هذه المواد ·

السٌكة أو  الجٌر المابً والدهن الحامضً وبودرة الحدٌد والمواد " ·

 . " ؼٌرها من المواد الكٌمٌابٌة الحدٌثة كاألدٌكرٌت وخالفه

وتصنع هذه المواد إما على هٌبة مسحوق أو عجٌنة سابلة فإذا كانت  ·

مادة : ماء . أما إذا  21:2المادة مسحوق فتضاؾ إلى األسمنت بنسبة 

كانت المادة سابلة فتضاؾ إلى المٌاه المستخدمة فً خلط المونة أو 

مادة : ماء أو بحسب النسب الموضحة بالمواصفات  6:2الخرسانة بنسبة 

 . الخاصة بالتصنٌع والتشؽٌل للمواد المختلفة كل حسب نوعه

 

 :ألواح اإلردواز (3)

وهً تستخدم من قدٌم الزمان قبل إكتشاؾ مادة البٌتومٌن واألسفلت  ·

نة المتقابلة وتوضع هذه األلواح فً مدماكٌن متتالٌٌن داخل عرامٌس المو

فً المبانً وهً ؼٌر شابعة االستخدام فً الوقت الحالً نظراً لزٌادة 

تكالٌفها وسوء مظهرها وهً ؼالباً ما تنكسر عندما تهبط المبانً وذلك 

لشدة صالبتها مما ٌساعد على تخلل الرطوبة والمٌاه خالل هذه الشقوق 

 .إلى المبانً



 

 

 

 :طبقة البالستٌك (4)

انٌة عزل ونهو معاً وهً طبقات مصنعة تستخدم كمواد وهً مواد ذات إمك

عزل أو ألواح دٌكور وتتمٌز بعد معالجتها أنها عازلة للرطوبة والحرارة 

 وٌفضل كثٌر من الناس استعمال هذه المادة فً تكسٌات الحوابط واألساس

 : القرامٌد الفخار (5)

ٌة جٌدة وهً مواد ذات إمكانٌة عزل ونهو معاً تصنع من مادة فخار ·

وتستخدم لتكسٌة األسطح المابلة وهً جٌدة العزل للرطوبة والمٌاه وتعتبر 

من المواد المعمرة حٌث تحمً األسقؾ لفترات طوٌلة من مٌاه األمطار 

وتعطً أشكال جمالٌة متنوعة بؤلوان جذابة وٌمكن إعادة طالإها بمادة 

الٌة فً القرامٌد اإلٌنامٌل باأللوان المطلوبة وٌجب أن تتوافر الشروط الت

 :المستخدمة

 .تامة الحرق ·

 .خالٌة من الثقوب أو التشقق ·

 .أملس السطح ·

وٌمكن تركٌبه بطرٌقة الرص على األسطح المابلة مع التثبٌت بالمسامٌر  ·

 . فً األرضٌة

 

 :وفٌما ٌلً عرض ألؼراض عمل الطبقات العازلة

 

 :طبقات عازلة للرطوبة فً الحوابط (1)

سم على منسوب 3.6:2.6من مخلوط األسفلت والرمل بسمك عمل طبقة  ·

سم فوق منسوب الصفر وطرٌقة عمل هذه الطبقة هً أن تقام المبانً 26+

سم فوق األرضٌة ثم ٌبٌض سطح 26فوق األساس الخرسانً بارتفاع 

لتسوٌة السطح  4كجم/م411المبانً األفقً بمونة األسمنت والرمل بنسبة 

اؼات وتخلٌق المٌول الالزمة ثم ٌفرش فوق مع كسر السوك وملء الفر

طبقة البٌاض هذه طبقة من مخلوط األسفلت والرمل وهً ساخنة بسمك 

سم ٌفرش فوقها طبقة من مونة األسمنت والرمل 3.6:2.6ٌتراوح بٌن 



 

 

 \.سم تكمل فوقها مبانً الحوابط2بسمك 

 :طبقات عازلة لرطوبة األرضٌات (2)

سم مع الرش 36ى طبقات سمك كل منها تردم األرضٌة ردم جٌد عل -1 ·

بالمٌاه والدك بالمندالة ثم ٌسوى السطح العلوي وتفرش فوقه طبقة من 

 .سم4:3األسمنت والرمل بسمك من

تدهن األرضٌة بوجه تحضٌري على البارد بمحلول البٌتومٌن بمعدل  -2 ·

 .3جم/م511

 .3كجم/م2.6ٌدهن وجه بٌتومٌن مإكسد على الساخن بمعدل  -3 ·

تعمل طبقة من النسٌج الزجاجً المكسً بالبٌتومٌن المإكسد وفً  -4 ·

حالة عدم وجوده ٌستعمل الخٌش المشبع المكسً بالبٌتومٌن المإكسد مثل 

 .4األنسوجوت خ

 .دهان وجه ثانً من البٌتومٌن المإكسد -5 ·

 .تعمل طبقة ثانٌة من النسٌج الزجاجً المكسً بالبٌتومٌن المإكسد -7 ·

 .ان وجه ثالث من البٌتومٌن المإكسدده -8 ·

 :طبقات عازلة للبدروم (3)

 :طبقات عازلة أفقٌة -1

مع لؾ  4كجم/م411عمل بٌاض تخشٌن بمونة األسمنت والرمل بنسبة  ·

 .سم فوق طبقة الخرسانة8جمٌع األركان والزواٌا باألزازة قطر 

تدهن الرض وجه تحضٌري على البارد بمحلول البٌتومٌن بمعدل  ·

 .4جم/م511

 .3كجم/م2,6ٌدهن وجه بٌتومٌن مإكسد على الساخن بمعدل  ·

تعمل طبقة من األنسوجالس وتتكون من صوؾ زجاجً مكسً  ·

 .بالبٌتومٌن المـإكسد

 .دهان وجه ثانً من البٌتومٌن المإكسد مثل السابق ·

 .تعمل طبقة من النسٌج الزجاجً المكسً بالبٌتومٌن المإكسد ·

 .من البٌتومٌن المإكسد دهان وجه ثالث ·

 .تعمل طبقة من النسٌج الزجاجً المكسً بالبٌتومٌن المإكسد ·



 

 

 .دهان وجه رابع من البٌتومٌن ·

سم فوق الطبقة العازلة مباشرة 6تصب طبقة من الخرسانة الفٌنو سمك  ·

 بعد تهوٌتها

 :طبقات عازلة رأسٌة -2

 :وٌتم عملها كالتالً ·

وذلك  4كجم/م411سمنت والرمل بنسبةعمل بٌاض تخشٌن بمونة األ ·

 .لتسوٌة السطح بدون بروزات أو تجوٌؾ مع لؾ جمٌع األركان باألزازة

على  3كجم/م511دهان وجه تحضٌري على البارد من البٌتومٌن بنسبة  ·

 .البٌاض الجاؾ

 .3كجم/م3دهان وجه بٌتومٌن مإكسد على الساخن بمعدل  ·

 .ً بالبٌتومٌن المإكسدعمل طبقة من النسٌج الزجاجً المكس ·

 .دهان وجه بٌتومٌن ثانً على الساخن ·

 .عمل طبقة من النسٌج الزجاجً المكسً بالبٌتومٌن المإكسد ·

 .دهان وجه بٌتومٌن مإكسد ثالث على الساخن ·

ٌُمأل 5بناء حابط واقً نصؾ طوبة ٌبعد  · سم عن الطبقة العازلة على أن 

أوالً بؤول وبنفس نسب مونة  الفراغ بمونة األسمنت والرمل الطرٌة

 .األسمنت السابقة

تعمل دكة خرسانٌة بؤسفل المبانً لحماٌة وصالت الطبقات العازلة  ·

 .الرأسٌة واألفقٌة

 

 :طبقات عازلة للحمامات ودورات المٌاه (4)

 :وٌتم عملها كالتالً

q  4كجم أسمنت/م411عمل بٌاض تخشٌن بمونة األسمنت والرمل بنسبة 

 .السطح وملء الزواٌا وتخلٌق المٌول الالزمة رمل لتسـوٌة

q  دهان وجه تحضٌري على البارد بمحلول بٌتومٌن مإكسد بمعدل

 .على بٌاض التخشٌن بعد جفافه جٌداً  3جم/م511

q عمل طبقة من الصوؾ الزجاجً المكسً بالبٌتومٌن المإكسد. 



 

 

q دهان وجه ثانً من البٌتومٌن المإكسد الساخن. 

q ٌة من الصوؾ الزجاجً المكسً بالبٌتومٌن المإكسدعمل طبقة ثان. 

q دهان وجه ثالث من البٌتومٌن المإكسد الساخن. 

q  سم تحت البالط6فرش طبقة من الرمل المهزوز بسمك. 

 

 :طبقة عازلة للحوابط (5)

 :وتعمل كالتالً ·

وذلك  4كجم/م411عمل بٌاض تخشٌن بمـونة األسمنت والرمل بنسبة  ·

 .وزاتالسطح بدون بر

على  3جم/م511دهان وجه تحضٌري على البارد من البٌتومٌن بنسبة  ·

 .البٌاض الجاؾ

 .3كجم/م3دهان وجه بٌتومٌن مإكسد على الساخن بمعدل  ·

 .عمل طبقة من النسٌج الزجاجً المكسً بالبٌتومٌن المإكسد ·

 .دهان وجه بٌتومٌن ثانً على الساخن ·

 .جً المكسً بالبٌتومٌن المإكسدعمل طبقة ثانٌة من النسٌج الزجا ·

 .دهان وجه بٌتومٌن مإكسد ثالث على الساخن ·

سم بٌنهما وبٌن الطبقة 4بناء حابط واقً نصؾ طوبة مع ترك فراغ قدره  ·

العازلة وٌمأل الفراغ بمونة األسمنت والرمل الطرٌة على طبقات بنفس 

 .نسب مونة األسمنت

لتثبٌت نهاٌات الطبقات العازلة تعمل دكة أسفل المبانً من الخرسانة  ·

 .األفقٌة والرأسٌة

 4كجم/م511تبٌض الحوابط بعد ذلك بمونة األسمنت والرمل بنسبة  ·

 .رمل

 .متر2.6ٌلصق البالط القٌشانً على الجزء السفلً من الحوابط بارتفاع  ·

 

 :طبقات عازلة لرطوبة األسطح (5)

 :وتعمل كالتالً ·



 

 

 4كجم أسمنت/م411منت والرمل بنسبة عمل بٌاض تخشٌن بمونة األس ·

 .رمل وذلك لتسوٌة السطح وملء الزواٌا وتخلٌق المٌول الالزمة للمطر

 .3جم/م511دهان وجه تحضٌري على البارد بمعدل  ·

عمل طبقة من الصوؾ الزجاجً مخروم ومكسً بالبٌتومٌن المإكسد  ·

 .ووجه منه علٌه حصوة لتتسرب األبخرة المحبوسة

 .3كجم/م2.6بٌتومٌن مإكسد على الساخن بمعدل دهان وجه  ·

 .تعمل طبقة من الصوؾ الزجاجً المكسً بالبٌتومٌن المإكسد ·

 .دهان وجه ثانً من البٌتومٌن المإكسد على الساخن ·

 .فرش طبقة من الرمل المهزوز بحٌث ٌصٌر تخلٌق مٌول المطر ·

 .تركٌب بالط السطح فوق طبقة من الرمل ·

 

 :مة واألسس التطبٌقٌة للصق الطبقات العازلةالمواصفات العا

تختلؾ المواصفات المطلوبة من المواد العازلة باختالؾ األماكن التً  ·

سٌتم عزلها وذلك باختالؾ ضؽط المٌاه وطبٌعة التربة والمبانً المقامة 

 :علٌها وتتلخص فٌما ٌلً

ون من ٌجب ان تركب الطبقات العازلة البٌتومٌنٌة على بٌاض تخشٌن مك ·

 .مونة أسمنتٌة ورمل مع كسر السوك وملء الزواٌا ولؾ األركان

ٌجب أن تدهن طبقة البٌاض المذكورة بدهان تحضٌري لسد المسام  ·

والمساعدة على التماسك بٌن الطبقة العازلة والخرسانة وضمان سالمة 

 .عملٌة اللصق باستخدام البٌتومٌن المإكسد

ومٌنٌة بحٌث ٌكون هناك مسافة ركوب ٌتم لصق الطبقات العازلة البٌت ·

سم ومسافة ركوب عند النهاٌات التقل عن 21عند الجوانب التقل عن 

 .سم26

البٌتومٌن المإكسد المستخدم فً اللصق ٌجب أن تكون حرارته عند  ·

 .درجة مبوٌة 271:251االستخدام من 

تماماً  ٌجب أن ٌكون السطح الذي تلصق فٌه الطبقات العازلة نظٌفاً وجافاً  ·

 .وأي مٌاه رشح ٌتم سحبها والتؤكد من تمام جفاؾ السطح



 

 

 .جمٌع الألعمال ٌتم تنفٌذها فوق الطبقات العازلة ·

ٌراعى أن تلصق المواد العازلة بالحوابط بطبقة مستمرة بارتفاع من  ·

 .سم تؽطى بالبٌاض41:36

امات تركب الطبقات التالٌة فً موازنة الطبقات السـابقة بحٌث تؽطً لح ·

 .الطبقات السفلٌة وال ٌجوز تركٌب الطبقات المتعاقبة فً إتجاهات متقاطعة

ٌجب وقاٌة الطبقات العازلة األفقٌة أو الرأسٌة مباشرة بعد تركٌبها  ·

 .بالطرق التً سبق ذكرها

 

 :قٌاس أعمال العزل

 

تقاس جمٌع أعمال الطبقات العازلة هندسٌاً بالمتر المسطح كل على حسب 

حالة استعمال الطبقات العازلة فً اللفابؾ الٌحسب ركوب  نوعه وفً

اللفابؾ على بعضها كما أنها فً حالة استعمال طبقات عازلة من األلواح 

المعدنٌة الٌحسب إفراد الُدسر أو الطٌات أو ركوب األلواح على بعضها 

كذلك التحتسب األجزاء التً ٌتمإدخالها داخل الحابط كما الٌتم إضافة 

سم على الحوابط إلى مسطح 26لعزل المرفوعة رأسٌاً حتى ارتفاع مسافة ا

العزل األفقً وذلك فً حالة عزل األسطح العلوٌة بل ٌكتفى بحساب 

 . مسطح العزل األفقً فقط

 

 

 صدأ الحدٌد

 المشكله واهمٌتها

نظرا لكون هذه المشكلة اقتصادٌة بالمقام األول . فً المنطقةالعربٌة 

ن المشكلة اعمق و أوسع نتٌجة لنقص عمر المنشاة وخاصة دول الخلٌج فإ

بسببالصدأ والتكالٌؾ العالٌة جدا إلعادة العمران ،باإلضافة لتمٌز دول 

الخلٌج بارتفاعدرجة الحرارة ونسبة األمالح العالٌة ومشاكل المٌاه الجوفٌة 

كل هذهالعوامل زادت من مشاكل حدوث صدأ الحدٌد فً  ,وتؤثٌرها 

بٌره جدا . إذا من الواضحؤن صدأ حدٌد التسلٌح فً المنطقة بدرجة ك



 

 

المنشآت الخرسانٌة ٌهدد االستثمارات العقارٌة فً الوطنالعربً عامة 

ودول الخلٌج العربً بوجه خاص وٌإثر كثٌرا فً اقتصاد هذه الدول 

وٌستنزفالكثٌر فً أعمال اإلصالح والحماٌة للمنشات العامة والخاصة ، 

دثالطرق لحماٌة وإصالح المنشات للمحافظة علً وال بد من استخدام اح

 .الثروات الوطنٌة

 اسباب تكون الصدأ

ٌتكون الصدأ بوجه عامنتٌجة تعرض الحدٌد للهواء والماء ، والخرسانة 

بطبٌعتها مادة مسامٌة تحوي رطوبةولذلك من الطبٌعً حدوث صدأ للحدٌد 

خرسانة الن بداخلها !!! لكن لٌس بالضرورة حدوث الصدأ للحدٌدفً ال

الخرسانة مادة قلوٌة وهً معاكسة لألحماض وبالتالً فإن الخرسانةتقوم 

بحماٌة الحدٌد من الصدأ بتكون طبقة قلوٌة كثٌفة تمنع حدوث الصدأ ) 

طبقة حماٌةسلبٌة (. وٌحدث الصدأ نتٌجة تكسٌر طبقة الحماٌة السلبٌة 

 , وظهور الصدأ علً سطح حدٌدالتسلٌح

 دٌدمراحل ظهور صدأ الح

 ( Pit Formation ) ٌبدأ صدأ حدٌد التسلٌح فً التكون من نقرة صؽٌره

فٌالسٌخ ثم تزداد هذه النقر وٌحدث اتحاد بٌنها مما ٌكون الصدأ العام . 

وهناك أسبابؤخرى لتكون الصدأ وهً البكتٌرٌا . وهً بالؽالب موجودة 

ذي ٌهاجم بالتربة وتقوم بتحوٌل األمالحواألحماض إلً حمض الكبرٌتٌك ال

معدل الصدأٌرتبط بعوامل كثٌرة ولكن فً  . الحدٌد وٌسبب عملٌة الصدأ

منطقتنا الرطوبة ودرجة الحرارة عوامل ربٌسٌه ومإثرةبدرجة كبٌره جدا 

فً معدالت الصدأ ولذلك ٌجب التحكم فً تلك العوامل لٌصبح معدل 

 !!.. الصدأقلٌل بحٌث ال ٌسبب مشكلة كبٌرة علً المنشؤة العقارٌة

 للوقاٌه من الصدأ

الوقاٌة خٌر من العالجوإذا تم الحفاظ علً المنشاة العقارٌة من التعرض 

للصدأ ٌكون ذلك اكثر واقعٌة وحفاظاعلً الثروة الوطنٌة . وٌتم تفادي 

صدأ حدٌد التسلٌح فً الخرسانة بالتقٌد بمواصفاتالتصمٌم والتنفٌذ وبإتباع 

اعات الخرسانٌة والتٌتعمل علً الكودات المختلفة الخاصة بتصمٌم القط

تقلٌل احتماالت حدوث الصدأ فً حدٌد التسلٌح . ومن العوامل المهمة فً 

حماٌةالمبانً الخرسانٌة من صدأ حدٌد التسلٌح طرٌقة استخدام الخرسانة 



 

 

 . وتحدٌد محتوٌاإلسمنت واالهتمام بالمعالجات الخرسانٌة أثناء التنفٌذ

 طرق حماٌه الحدٌد من الصدأ

. موانع 2ناك طرق مختلفة لحماٌةحدٌد التسلٌح من الصدأ من أهمها : وه

الصدأ وهً نوعٌن ٌعتمد النوع األول علٌحماٌة الطبقة السلبٌة حول حدٌد 

. 3التسلٌح وٌعتمد النوع اآلخر علً منع توؼل األكسجٌنداخل الخرسانة . 

ذو كفاءه وٌعتبر الحدٌد المجلفن Galvanized Barاستخدام الحدٌد المجلفن 

. دهان حدٌد 4مناسبة خصوصا للمبانً التً تتعرض للكربنه . 

التسلٌحباالبوكسً هذه الطرٌقة أعطت نتابج إٌجابٌة وخاصة لحدٌد التسلٌح 

نظرا  Stainless Steel.حدٌد ستنلس ستٌل 5المعرض لمٌاه البحر 

الرتفاع تكالٌؾ هذا النوع من الحدٌد فإناستخدامه ٌتم فً نطاق محدود 

.حماٌة أسطح الخرسانة من النفاذ ٌه وذلك إما باستخداممادة سابله ٌتم 6

 ) رشها أو دهانها أو ألواح وطبقات من المطاط أو البالستٌك

membrane ) 

 

 

م أحمد السنجهاوي ؼٌر موجود حالٌاً إضافة إلى تقٌٌم م أحمد السنجهاوي 

كة الرد السرٌع تقرٌر بمشاركة سٌبة رد باقتباس إقتباس متعدد لهذه المشار

 على هذه المشاركة 

 

 أساسات البناء

 

 

هً القاعدة السفلى لمنشؤةهندسٌة أو بناء،  foundationsاألساسات 

ومهمتها نقل حموالت البناء إلى التربة وضمان ارتكازه على 

األرضارتكازاً ثابتاً. وتكون األساسات فً العادة مدفونة فً األرض على 

تٌاره تبعاً لنوع المنشؤة وأسلوب التصمٌم وقدرة عمق مناسبللتؤسٌس ٌتم اخ

 :تحّمل التربة. وٌجب أن تتوافر فً تربة التؤسٌس الشروطاألربعة التالٌة

المتانة، كً ال تحدث فٌها انحطاطات بتؤثٌر حموالت المنشؤةالمنقولة  -1



 

 

 .إلٌها باألساسات

ترابٌة فٌها والتوازن، كً ال تحدث فٌها انزالقات نتٌجة انزٌاحالكتل ال -2

أو انهٌارها عندما ال تكون مستقرة. والثبات، كً ال تحدثفٌها انجرافات أو 

 .فجوات داخلٌة بتؤثٌر حت المٌاه فٌها

 واالستقرار، لبال تحدثفٌها تؽٌرات -3

« الحراري المابً»وتشوهات كبٌرة فً حجمها بتؤثٌر الرطوبة والنظام 

ؤسٌس النزول أحٌاناً فٌها وٌتطلب ضمان هذه الشروط فً تربة الت

بمنسوبالتؤسٌس إلى أعماق كبٌرة جداً، أو ٌتطلب معالجة خاصة للتربة 

بتثبٌتها أو عزلهاعن الرطوبة، أو ٌتطلب أحٌاناً اختٌار طراز أو نوع 

خاص لألساسات. ومن هنا فإندراسة التربة المراد التؤسٌس علٌها، لتحدٌد 

ة ضرورٌة ال ؼنى عنها قبل خواصها ومواصفاتها بالتحرٌاتالحقلٌة، عملٌ

تحدٌد نوع األساس وتصمٌمه لألبنٌةوالمنشآت الضخمة. أما األبنٌة العادٌة 

فتصمم أساساتها مسبقاً، وتوضع اشتراطاتومواصفات لتربة التؤسٌس ٌتم 

ضمانها بالبحث عن العمق الذي ٌوفر ذلك، وكل هذا ٌجعلتصمٌم 

بعلم مٌكانٌك التربة الذي األساسات وتنفٌذها مرتبطٌن ارتباطاً وثٌقاً 

 .ٌعنىبخواص التربة ومواصفاتها

 

 

 

 

 

 أنواع األساسات*

 

تصنفاألساسات بحسب عمقها فً: أساسات سطحٌة الٌزٌد عمق تؤسٌسها 

 .على عشرةأمتار، وأساسات عمٌقة ٌزٌد عمق تؤسٌسها على عشرة أمتار

 

 

 :وتصنفاألساسات فً األنواع التالٌة



 

 

 

 

 األساسات المنفردة

 

هً أساسات سطحٌة فٌالؽالب، تكون من الحجر أو من و

الخرسانةالمسلحة، ولها األنواع التالٌة: األساس المنعزل، وهو الذٌٌحمل 

عموداً واحداً. واألساس المشترك، وهو الذي ٌحمل عمودٌن أو أكثر. 

واألساس المستمر، وهو الذي ٌحمل جدارا واألساسات المنفردةالخرسانٌة 

فً الموقع نفسه وقد تكون مسبقة الصنع ٌتم تركٌبها المسلحة قد تصب 

فٌموقع المبانً المسبقة الصنع. وفً معظم المنشآت واألبنٌة تصب طبقة 

 سم تحت جسم األساس6ـ  5خرسانةنظافة بسمك 

كػ من اإلسمنت لكل متر 261المنفرد الخرسانً فً الخرسانةالعادٌة عٌار 

 .مكعبواحد

كػ/م على األقل لألساسات 361ر وتستعمل الخرسانةالعادٌة عٌا

على األقل  4كػ/م461المنفردةالخرسانٌة ؼٌر المسلحة، وخرسانة عٌار 

لألساسات المنفردة  4كػ/م411لألساسات الخرسانٌةالمسلحة، وعٌار 

 .الخرسانٌة المنفذة تحتالماء

 

 الحصٌرة

وهً أساس سطحً فً الؽالب،ٌشمل مساحة موقع المنشؤة كلها، وٌحمل 

 .واألعمدة جمٌعهاوتكون الحصٌرة من الخرسانةالمسلحة الجدران

وٌتم اللجوء إلى تصمٌم الحصٌرة حالً أكثر اقتصاداًمن النزول بمنسوب 

التؤسٌس إلى أعماق كبٌرة عندما تكون مقاومة التربة السطحٌةضعٌفة فٌتم 

بالحصٌرة توزٌع الحمولة توزٌعاً منتظماً على سطح كبٌر 

ٌة المإدٌة إلى تشقق جدران المنشؤة. وتصب فً لتجنباالنحطاطات الموضع

 سم على األقل تحت الحصٌرة من6العادةطبقة خرسانة نظافة بسمك 

كػ إسمنت/م ، وٌستخدم لخرسانة 261الخرسانةالعادٌة عٌار 

الحصٌرةإسمنت مقاوم للكبرٌتات عندما تكون التربة كبرٌتٌة المٌاه، وتعزل 



 

 

لحال بمواد مانعة للرطوبة السطحٌة الحصٌرة عنالمٌاه الجوفٌة فً هذه ا

أو ؼٌرها. وٌشترط فً « سٌلٌكات البوتاسٌوم»عازلة للسطوح( مثل )

أساسات الخرسانةالمسلحة المنفردة والحصابر توفٌر طبقة حماٌة لقضبان 

 .سم 4التسلٌحالطرفٌة ال تقل عن 

 

 تقنٌة تنفٌذاألساسات

 

ألساس نفسهمن تتضمن أعمال تنفٌذ األساسات، إضافة إلى تنفٌذ ا

الخرسانةأو الحجر أو ؼٌره، أعماالً تحضٌرٌة تشمل حفر التربة 

وتدعٌمجوانبها عند اللزوم،وتشمل فً بعض الحاالت ضخ المٌاه 

 .الجوفٌةوعزل األساس عنها

وٌكتفى فً العادة، عند تنفٌذ األساساتالسطحٌة، بإزالة التربة الزراعٌة 

ت التربةضعٌفة فٌتم الحفر إلى للوصول إلى منسوب التؤسٌس إال إذا كان

عمق التؤسٌس المناسب. وعندما ٌكون منسوب التؤسٌس فوق منسوبالمٌاه 

الجوفٌةٌتم تنفٌذ حفر مكشوفة من دون تدعٌم مع إعطاء جوانبها مٌالًخفٌفاً 

لمنع االنهٌارات، أو ٌتم تنفٌذ حفر مدعمة بالتصفٌح عندما ٌكون العمقكبٌراً 

ما ٌكون منسوب التؤسٌس تحت منسوبالمٌاه والتربة ضعٌفة. أما عند

 الجوفٌة فٌجب

تدعٌم جوانب الحفرة بصفابح تدعٌم معدنٌة تؽرز فٌالطبقات الكتٌمة 

 .(، وتضخ المٌاه عند المباشرة فً تنفٌذ جسماألساس7)الشكل 

 

 التؤسٌس ؼٌر المباشر على تربة صالحة

ة عمٌقة جداً فٌتم هذه هٌحال األساسات العمٌقة عندما تكون التربة الصالح

 الوصول إلٌهابتنفٌذ األوتاد أو الركابز التً

تؽرز حتى الوصول إلٌها والدخول فٌها. وٌتمالتحقق من الوصول إلى هذا 

المنسوب عندما ٌمتنع الوتد المضروب عن االنؽراز بتؤثٌرعدد معٌن من 

 .الضربات

 



 

 

 

 التؤسٌس على تربة ؼٌر صالحة

نفٌذ أشكال خاصة من األوتاد والركابز تكون فً هذه الحال ٌتماللجوء إلى ت

أحٌاناً مسننة الجوانب أوذات أشكال خاصة كبٌرة المقطع تعمل على 

مقاومة حموالت المنشؤة باحتكاك سطوحهاجانبٌاً بالتربة، أو ٌتم استخدام 

أشكال معقدة من أساسات تجمع بٌن الحصٌرةواألوتاد والركٌزة. وفً 

ت المهمة ٌتم تبدٌل التربةتبدٌالً كامالً أو بعض الحاالت الخاصة للمنشآ

 .()إسفلتٌة« بٌتومٌنٌة»تحسٌنها بحقنها وتثبٌتها بمواد مالطٌة أو 

 

 

 حماٌة األساسات

تسبب المٌاه الجوفٌةالمشكلة الكبرى لألساسات سواء عندما تحوي مواد 

كٌمٌاوٌةتإثر مع الزمن فً األساس، ولذلك ٌتم عزل االساسات بمادة 

سواء كان علً البارد او علً الساخن و عزل األساسات بالبالك  بٌتومٌن

بٌتومٌن براٌمر )الزفت االسود( قواعد االعمدة واالعمدة و قصة الردم أي 

المكان الذي سٌردم فٌما بعد ٌجب أن تدهن مرتان بمادة عازله برٌمر 

 )بالك بٌتومٌن ( والدهان ٌجب ان ٌكون كثٌؾ وتؤتً هذه الماده فً برامٌل

والؽرض من الدهان هو حماٌة االساسات من الرطوبه والتآكل الماء 

 والخرسانه

 

 

 أعمال الحفر

قبل البدء فى أعمال الحفر ٌجب عمل التخطٌط المبٌن فى الرسومات 

وعمل المٌزانٌة الشبكٌة لسطح التربة الطبٌعٌة بكل دقة بمعرفة مهندس 

ٌزانٌة من جهاز متخصص فى األعمال المساحٌة وإعتماد التخطٌط والم

اإلشراؾ ٌتم حفر مواقع المنشآت طبقاً لخطة العمل إلى العمق المبٌن فى 

سم عن الحدود الخارجٌة للخرسانة  50الرسومات بؤبعاد تزٌد بمقدار 

العادٌة لألساسات ) حفر لبشة ( وهى نفس حدود طبقة اإلحالل والمقاول 



 

 

حتها وكذلك عن هو المسبول وحده عن مراجعة المقاسات والتحقق من ص

صحة توقٌع جمٌع البٌانات بالرسومات على الطبٌعة وتسلٌمها لجهاز 

ٌتم تسوٌة قاع الحفر ودمكه جٌداً بإستخدام هراسات هزازة • اإلشراؾ 

زنة طن بعدد مشاوٌر ٌكفى للحصول على ألدمك المطلوب .)او طبقا 

جرٌؾ تجرى عملٌة الحفر بطرٌقة منتظمة بدءاً من ت• لتقرٌر الجسات(.

الطبقة السطحٌة ووصوالً إلى منسوب التؤسٌس مع مراعاة أن التتجاوز 

إذا .• ساعة  35المدة الزمنٌة بٌن نهاٌة حفر أى شرٌحة وإحاللها عن 

إعترض تنفٌذ أعمال الحفر طبقات صخرٌة أو أساسات قدٌمة فعلى 

المقاول أن ٌخطر مهندس اإلشراؾ لمعاٌنة ذلك وحصرها ولتحدٌد 

إذا تجاوز منسوب قاع الحفر .• مناسبة للتكسٌر واإلزالة الطرٌقة ال

المنسوب المبٌن فى الرسومات التنفٌذٌة أو تقرٌر الجسات فٌجب على 

المقاول أن ٌمأل أماكن الحفر الزابد بتربة اإلحالل المذكورة حتى المنسوب 

المطلوب وٌتحمل ) المقاول او المالك البد من ذكر ذلك ( مصارٌؾ الحفر 

ٌجب أن .• د وكذلك تربة اإلحالل المالبة حتى المنسوب التصمٌمى الزاب

ٌشون ناتج الحفر بصفة مإقتة بعٌداً عن موقع األساسات بمسافة ال تقل 

عن مرة ونصؾ إرتفاع ناتج الحفر أو عمق الحفر آٌهما أكبر .)البد من 

قا تحدٌد هل سٌتم االستفاده من ناتج الحفر ام سٌتم التخلص منها كل هذا طب

و ذلك طبقا  -لنوعٌة الناتج من الحفر و هل ضار فً االستخدام ام ال 

(أعمال سند وصلب الجوانبٌجب على المقاول سند  -لتقرٌر الجسات 

جوانب ونهاٌات الحفر إذا لزم األمر لمنع سقوط أو إنزالق أى جزء من 

التربة ولتفادى هبوط أو تلؾ للمنشآت المجاورة للحفر أن وجدت وإذا 

ألى سبب إنهٌار فى أى جزء من جوانب أو قٌعان أو نهاٌات الحفر  حدث

أو تلؾ فى المنشآت المجاورة ٌتولى المقاول على نفقته القٌام بجمٌع 

اإلصالحات الالزمة بما فى ذلك الحفر وإزالة كل التربة المنهارة فى 

حدود أو خارج الحدود التصمٌمٌة للحفر .و هنا ننبه بضرورة االهتمام 

جوانب الحفر سواء بالشدات الخشبٌه او ؼٌر ذلك و قد ٌحتاج االمر  بسند

الً عمل خوازٌق لسند الجوانب المهم عدم اهمال االمر لعواقب االمور 

فقد ٌإدي االهمال فً سند جوانب الحفر الً فقد منشؤ مجاورالتخلص من 

نواتج الحفرتحدٌد صالحٌة ناتج الحفر من عدمه مسبولٌة المهندس 



 

 

 - 2و ٌتم االستعانه بتقرٌر التربه دواعى استخدام طبقات األحاللالمشرؾ 

زٌادة قدرة تحمل التربةالبعد عن منطقة تؤثٌر  -3رفع منسوب التؤسٌس

المٌاه الجوفٌة أو حماٌة األساسات من تؤثٌرها و ٌجب ان تنفذ طبقات 

األحالل بتربة أقوى من التربة األصلٌة أو على األقل مساوٌة لها و ٌتم 

سم و تدمك جٌدا مع الرش  41نفٌذها على طبقات ال ٌتعدى سمك الطبقة ت

 بالماء للوصول إلى اقصى دمك بؤقل جهد

وٌتم استخدام النوع المناسب طبقا لتقرٌر الجسات ولذلك فٌجب علً 

المهندس المصمم عدم اؼفال تقرٌر الجسات كذلك ٌدلنا تقرٌر الجسات عن 

فٌه وخالؾ ذلك من مالحظات فً منتهً الطرٌقه المثلً لسحب المٌاه الجو

 االهمٌه

 تربة األحالل

تربة الرمل و الزلط : و تستخدم لرفع منسوب التؤسٌس أو زٌادة قدرة  - 1

أو  3:2تحمل التربة عند منسوب التؤسٌس بخلٌط من الزلط و الرمل بنسبة 

2:2 

األحالل بالزلط :و تستعمل كمرشح أو نظام تصرٌؾ للمٌاه الجوفٌة  - 2

بعٌدا عن خرسانة األساسات حٌث تتحرك خاللها المٌاه الجوفٌة أفقٌا 

سم من تربة األحالل بالزلط  26لتستقبلها أنظمة الصرؾ و عادة سمك 

 كاؾ لهذا الؽرض

األحال بالخرسانة الضعٌفة )األحالل المثبت (:عندما ال تجدى و سابل  - 3

فٌة عند منسوب تصرٌؾ المٌاه الجوفٌة فى التخلص من كل المٌاه الجو

التؤسٌس تنفذ طبقة أحالل من الخرسانة الضعٌفة قلٌلة األسمنت و المٌاه 

 . )مفلفلة ( حٌث تدخل المٌاه الجوفٌة فى خلطة هذه الخرسانة الضعٌفة

ٌستخدم الرمل لرفع المنسوب أو تخفٌض االجهادات :اإلحالل بالرمل  -4

ٌستخدم الرمل  على التربة األصلٌة نظرا لرخص ثمن الرمل نسبٌا و

الخشن كطبقة احالل فى حالة التربة القابلة لالنتفاخ حٌث ٌعمل كطبقة 

 مرنة المتصاص االنتفاخ الناتج عن التربة األصلٌة

طبقة النظافة :و تستخدم عند حدوث تروٌب للتربة الناعمة أو فوران  - 5

-15للتربة الرملٌة و ذلك فى وجود المٌاه الجوفٌة و تستخدم طبقة بسمك 



 

 

سم من الرمل أو الزلط و الرمل لتنفٌذ األساسات فوقها تربة االحالل 20

ٌتم اللجوء الٌها عندما تكون التربه االصلٌه ؼٌر صالحه للتؤسٌس للمنشؤ 

 المراد اقامته علٌها وعدم صالحٌة التربة ٌتمثل فً

ان تكون التربة ذات هبوط تفاضلً كبٌر ال ٌتناسب مع االحمال القادمه  -ا

 وقد تتناسب مع منشؤ اخر ذات احمال اقل -لمنشؤ من ا

اي تزداد تؽٌراتها الحجمٌة بمجرد  -ان تكون التربه عالٌة االنتفاش  -ب

وصول المٌاه الٌها وتقل فً حالة الجفاؾ مما ٌإدي الً تاثٌرات خطٌرة 

 علً المنشؤ

بها  ان تكون التربه لها قابلٌه عالٌه لالنهٌار بمجرد زٌادة نسبة الرطوبه -ج

وٌحدث االنهٌار لها تبعا لذلك مما ٌإدي الً  -نتٌجه تسربات مٌاه اٌضا 

 مشاكل خطٌرة اٌضا بالمنشؤ

ان تكون التربه االصلٌه عند منسوب التاسٌس ال تستطٌع تحمل  -ح

اي انها ذات جهد قلٌل ال ٌتناسب مع تلك  -االحمال القادمة من المبنى 

وسمك  -جهد عند منسوب التاسٌس االحمال فٌتم عمل االحالل لزٌادة ال

طبقة االحالل ٌتوقؾ علً الجهد الذي تستطٌع تحمله الطبقه التً ٌتم عمل 

ودي بترجع حسب تتابع الطبقات فً الموقع والمستدل -االحالل علٌها 

 علٌه من تقرٌر الجسه

اذا زادت نسبة االمالح كلورٌدات او كبرٌتات عن حدود معٌنه حسب  -د

 الً اضرار باالساساتالكود مما ٌإدي 

الترب الجبسٌة )التً فٌها نسبة الجبس عالٌة ومإثرة وحسب تقرٌر  -

الفحص المختبري لمكونات التربة (تحتاج الى استبدال الن الجبس ذو 

قابلٌة ذوبان عالٌة فً الماء خاصة بوجوداالهتزاز اوحركة الماء المار من 

دمه فً االحالل فٌجب ان خالل هذه التربة وبالنسبة لنوع التربه المستخ

تكون خالٌه من جمٌع العٌوب السابقه وال عالقه لتربة االحالل بالتربه 

ٌعنً تربة االحالل الزم ٌتعمل علٌها اختبارات انها صالحه  -االصلٌه 

 للتاسٌس

 تعرٌؾ الدمك للتربه

 

الدمك هو إعادة ترتٌب حبٌبات التربة بطرد الهواء فقط من فراؼات التربة 



 

 

ذلك باستخدام وسابل مٌكانٌكٌة و ٌنتج عن ذلك نقص فً حجم و ٌتم 

فراؼات الهواء و زٌادة فً كثافة التربة. و ٌختلؾ الدمك من التصلب بؤن 

األخٌر هو طرد تدرٌجً للمٌاه من التربة المشبعة باستخدام إجهاد مستمر 

 .و ٌصاحب ذلك نقص فً الحجم

 

 ماهو الهدؾ من الحفر؟

وصول الى تربة صالحة للتؤسٌس تربة ثابتة الهدؾ من الحفر هو ال

متجانسة تستطٌع حمل األحمال الواقعة من المبنى بتساوي ولنتجاوز وجود 

سم 2.3فروق فً الهبوط.لذلك إذا كانت التربة وعلى عمق ال ٌقل عن 

متجانسة وقوٌة فال نحتاج الى معالجة.أما إذا كانت التربة ؼٌر صالحة 

 : بإحدى الطرٌقتٌن للتؤسٌس أو ضعٌفة فنعالجها

م 5إذا كانت التربة ضعٌفة ولكن أسفلها طبقة قوٌة وعلى مسافة بٌن  -1

م تحت منسوب الحفر فإننا نقوم لتقوم بنقل األحمال الى طبقة 8الى 

 التؤسٌس القوٌة ونقوم بتصمٌمها على هذا األساس بعمل قوادٌح ) خوازٌق

) 

ولكن على مسافة بعٌدة فإننا  إذا كانت التربة ضعٌفة وأسفلها طبقة قوٌة -2

نقوم بعملٌة إحالل للتربة وهً عبارة عن عملٌة استبدال للتربة الضعٌفة 

م وٌتم احتسابها من التصمٌم وتورٌد رمل 2وذلك بحفر مسافة ال تقل عن 

سم لكل طبقة ترش بالماء وتدمك حتى 41نظٌؾ وفرده على طبقات بسمك 

 صالحة للتؤسٌسوبالتالً تصبح  %97نصل الى درجة دمك 

 

[ 

 

 ( mailed steel ) الصلب الطري

و ٌكون إجهاد  ²كجم / مل 46و هذا ٌعنى ان مقاومته للشد 46ٌسمى حدٌد

% و  31واإلستطالة عند الكسر  ²كجم / م  44الخضوعال ٌقل عن

ٌستخدم فى المنشؤت المعدنٌة الخفٌفة كما أنه أملس السطح. عند التكسٌح 

 له عدة مرات. ٌوجد فى السوق على هٌبة لفاتٌعمل له جنش. ٌمكن تشكٌ
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 ر الخاماختبا

طن او اقل  21ٌجري اختبار واحد للشد لكل مجموعة من االسٌاخ تزن 

وفً حالة تعدد مقاسات مقاطع االسٌاخ فً المجموعة الواحدة ٌجري 

 .اختبار شد واحد لكل مقاس علً حده

 

 ( المصطالحات الفنٌة ) لؽة الصنعة

 

و  Ø * 21الجنش : هو عبارة عن خطاؾ فً نهاٌة الحدٌد طوله  -

لكل طرؾ علً حداه فً الحدٌد االملس ووظٌفته زٌادة  Ø * 5تفاعه ار

 .تماسك الحدٌد بالخرسانة

هو عبارة عن ترك فراغ بٌن الحدٌد و اعمال النجارة و ٌكون  :الخلوص -

سم ، ووظٌفته  6سم و فً االساسات و القواعد  3.6فً االعمال العدٌة 

 .خرسانًلتسهٌل دخول الحدٌد جوه النجارة و لعمل ؼطاء 

او قطع من  2.5* 5 * 5البسكوٌت: هو قطع من الخرسانة ابعاده  -

البالستٌك باشكال مختلفه لرفع او الحفاظ علً الحماٌة المطلوبه للحدٌدو 

 الشكل التالً ٌوضح اشكال البسكوٌت

 اشكال البسكوٌت المختلفة المستخدمة

 

اخ الحدٌد او التقسٌط ) الرستكه ( : هً عملٌة ضبط المسافات بٌن اسٌ -

 .الكانات

اسفل السٌخ و  91رجل السٌخ : هو عبارة عن كسره فً السٌخ بزاوٌة  -

 .و وظٌفتها توزٌع الضؽط Ø * 21تكون فً العمود و طولها 



 

 

 .القورة: هً طرؾ الحدٌد من اي جهه -

سم وظٌفته  21وال ٌقل عن  Ø * 21القفل : ٌستخدم فً الكانات وطوله  -

 .لٌحكم ربط الكانه

% من الشؽل وٌكون 36الوصالت : تستخدم فً اضٌق الحدود حوالً  -

 . Ø * 51و فً الضؽط  Ø * 71طوله فً الشد 

 .الباكٌه : هً بالطة السقؾ -

االشاٌر : هو الحدٌد الخارج من القاعده او من بالطات السقؾ و ٌتروح  -

ة م و فابدتها تربط كل دور ببعضه و تجعل االعمد2.6م الً 2طولها من 

 .فً مستوي واحد و تجعل المنشاء وحده متكاملة

الناهً: هو السٌخ الذي ٌرص فً آخر الباكٌة أو الكانة التً توضع فً  -

 .آخر العمود أو الكمرة

الفواتٌر: عبارة عن ثالثة أو أربعة أسٌاخ توضع فً بالطات السقؾ فً  -

تسمى الوسط وتوضع إما فً الطول وتسمى فواتٌر طولٌة أو فً العرض و

فواتٌر عرضٌة أو فً الزواٌا وتسمى فواتٌر جانبٌة والفواتٌر عامة تكون 

 .أقطارها أكبر من أقطار الحدٌد المستعمل فً تسلٌح البالطة

ٌُرص فً أول الباكٌة أو الكانة التً توضع فً  - البادي: وهو السٌخ الذي 

 .أول العمود أو الكمرة

أو الخشب لضمان ثباته فً الزرجنة: هً عملٌة ربط وإحكام الحدٌد  -

 .موضعه

توشٌح العالمة: وضع عالمة بالطباشٌر حول قطر السٌخ لسهولة  -

 .توضٌبه

التجنٌط: ٌتم عملها بالطباشٌر لتعلٌم مكان الحدٌد حتى ٌتم التقسٌط  -

 .بسهولة

الكرفتة: وهً سٌخ ٌشكل وٌستخدم فً الكابولً وحمامات السباحة  -

 .وخزانات المٌاه

 

ٌر : ٌوضع فوق النجارة مباشرة و ٌكون طولٌا او عرضٌا او الفوات -



 

 

مم 23االركان و ٌجب ان ٌكون محمل علً الكمرات و ال ٌقل قطره عن 

 . و ٌتقوي به البحور الكبٌرة

 

الشوك: اسٌاخ حدٌد تاخذ شكل معٌن و تسلح بها الكوبٌل فً البالطات  -

 . مثل البروزات

 

 ( mailed steel ) الصلب الطري

و ٌكون إجهاد  ²كجم / مل 46و هذا ٌعنى ان مقاومته للشد 46مى حدٌدٌس

% و  31واإلستطالة عند الكسر  ²كجم / م  44الخضوعال ٌقل عن

ٌستخدم فى المنشؤت المعدنٌة الخفٌفة كما أنه أملس السطح. عند التكسٌح 

 ٌعمل له جنش. ٌمكن تشكٌله عدة مرات. ٌوجد فى السوق على هٌبة لفات
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 م.ط441كجم = 2: لحدٌد البالطات واألسقؾ العادٌة 33نمرة 

 

 اختبار الخام

طن او اقل  21اخ تزن ٌجري اختبار واحد للشد لكل مجموعة من االسٌ

وفً حالة تعدد مقاسات مقاطع االسٌاخ فً المجموعة الواحدة ٌجري 

 .اختبار شد واحد لكل مقاس علً حده

 

 ( المصطالحات الفنٌة ) لؽة الصنعة

 

 ;Oslash& * 21الجنش : هو عبارة عن خطاؾ فً نهاٌة الحدٌد طوله  -

دٌد االملس لكل طرؾ علً حداه فً الح ;Oslash& * 5و ارتفاعه 

 .ووظٌفته زٌادة تماسك الحدٌد بالخرسانة

الخلوص: هو عبارة عن ترك فراغ بٌن الحدٌد و اعمال النجارة و ٌكون  -



 

 

ووظٌفته  , سم 6سم و فً االساسات و القواعد  3.6فً االعمال العدٌة 

 .لتسهٌل دخول الحدٌد جوه النجارة و لعمل ؼطاء خرسانً

او قطع من  3.6* 6*  6انة ابعاده البسكوٌت: هو قطع من الخرس -

البالستٌك باشكال مختلفه لرفع او الحفاظ علً الحماٌة المطلوبه للحدٌدو 

 الشكل التالً ٌوضح اشكال البسكوٌت

 اشكال البسكوٌت المختلفة المستخدمة

 

التقسٌط ) الرستكه ( : هً عملٌة ضبط المسافات بٌن اسٌاخ الحدٌد او  -

 .الكانات

اسفل السٌخ و  91هو عبارة عن كسره فً السٌخ بزاوٌة  رجل السٌخ : -

 .و وظٌفتها توزٌع الضؽط ;Oslash& * 21تكون فً العمود و طولها 

 .القورة: هً طرؾ الحدٌد من اي جهه -

 21وال ٌقل عن  ;Oslash& * 21القفل : ٌستخدم فً الكانات وطوله  -

 .سم وظٌفته لٌحكم ربط الكانه

% من الشؽل وٌكون 36اضٌق الحدود حوالً  الوصالت : تستخدم فً -

 . ;Oslash& * 51و فً الضؽط  ;Oslash& * 71طوله فً الشد 

 .الباكٌه : هً بالطة السقؾ -

االشاٌر : هو الحدٌد الخارج من القاعده او من بالطات السقؾ و ٌتروح  -

م و فابدتها تربط كل دور ببعضه و تجعل االعمدة 2.6م الً 2طولها من 

 .توي واحد و تجعل المنشاء وحده متكاملةفً مس

الناهً: هو السٌخ الذي ٌرص فً آخر الباكٌة أو الكانة التً توضع فً  -

 .آخر العمود أو الكمرة

الفواتٌر: عبارة عن ثالثة أو أربعة أسٌاخ توضع فً بالطات السقؾ فً  -

الوسط وتوضع إما فً الطول وتسمى فواتٌر طولٌة أو فً العرض وتسمى 

اتٌر عرضٌة أو فً الزواٌا وتسمى فواتٌر جانبٌة والفواتٌر عامة تكون فو

 .أقطارها أكبر من أقطار الحدٌد المستعمل فً تسلٌح البالطة

ٌُرص فً أول الباكٌة أو الكانة التً توضع فً  - البادي: وهو السٌخ الذي 



 

 

 .أول العمود أو الكمرة

ب لضمان ثباته فً الزرجنة: هً عملٌة ربط وإحكام الحدٌد أو الخش -

 .موضعه

توشٌح العالمة: وضع عالمة بالطباشٌر حول قطر السٌخ لسهولة  -

 .توضٌبه

التجنٌط: ٌتم عملها بالطباشٌر لتعلٌم مكان الحدٌد حتى ٌتم التقسٌط  -

 .بسهولة

الكرفتة: وهً سٌخ ٌشكل وٌستخدم فً الكابولً وحمامات السباحة  -

 .وخزانات المٌاه

 

ضع فوق النجارة مباشرة و ٌكون طولٌا او عرضٌا او الفواتٌر : ٌو -

مم 23االركان و ٌجب ان ٌكون محمل علً الكمرات و ال ٌقل قطره عن 

 . و ٌتقوي به البحور الكبٌرة

 

الشوك: اسٌاخ حدٌد تاخذ شكل معٌن و تسلح بها الكوبٌل فً البالطات  -

 . مثل البروزات

 

 

 : عناصر تكوٌن الكمرات و السمالت

ساقط : هو الحدٌد العدل السفلً الذي ٌوضع فً أسفل الكمرات ال -1

 والسمالت وهو التسلٌح الربٌسً

المعلق: هو الحدٌد العدل العلوي الذي ٌوضع فً اعلً الكمرات  -2

 . والسمالت وهو التسلٌح الثانوي

سم و ٌكون فً  71سٌخ براند: ٌستخدم لو زاد ارتفاع الكمرة عن  -3

 . لسٌخ العلوي و السفلً وتربط مع الكاناتمنتصؾ المسافة بٌن ا

الدوران: هو السٌخ المكسح وهو حدٌد ربٌسً فً الكمرات والسمالت  -4

 : وٌتكون من



 

 

جناح الدوران: هو الجزء العلوي من السٌخ وٌلتقً مع الجرٌدة فً  -ا

 . االلزون العلوي

االلزون العلوي: هو نقطه تقابل جناح الدوران مع الجرٌدة )  -ب

 .(كوستلةال

 .الكوستلة )الجرٌدة( : هً الجزء المابل من السٌخ المكسح -ج

بحر الدوران : هو الجزء العدل السفلً و ٌلتقً مع الجرٌدة فً االلزون  -د

 . السفلً

 . (االلزون السفلً : هو نقطة تقابل بحر الدوران مع الكوستلة ) الجرٌدة -ه

اسٌاخ الحدٌد لتسهٌل دخول الدرفٌل : تعمل علً توسٌع المسافات بٌن  -5

الخرسانة داخل حدٌد التسلٌح وهو عبارة عن فضل حجٌج توضع اعل 

 .السٌخ و ٌوضع الباقً فوقها

السابق والالحق: عبارة عن سٌخان مكسحان أحدهما سابق واألخر  -6

الحق وهً أسٌاخ الدوران وتركب بهذه الطرٌقة عندما ٌكون بحر الكمرة 

واألخر الحق أو حسب اللوحات اإلنشابٌة كبٌر فٌوضع النصؾ سابق 

 .وٌكسح السابق فً الخمس أو السبع حسب نوع الكمرة

 : عناصر تكوٌن بالط السقؾ ) الباكٌة( و القواعد

الفرش: هو الحدٌد السفلً الذي ٌوضع فً البحر الضٌق فً البالطات  -

 .الخرسانٌة والقواعد

ً البحر الكبٌر فً الؽطاء: هو الحدٌد الذي ٌعلو الفرش وٌوضع ف -

 .البالطات الخرسانٌة والقواعد

ٌُستعمل فً السقؾ لعدم القدرة على التكسٌح فً السٌخ وهو  - التكرٌب: 

عملٌة خدع نصؾ الفرش العلوي عند خمس البحر على الطرفٌن فً 

بالطات السقؾ وذلك قبل الصب مباشرة أو أثناء هذه العملٌة باستخدام 

 .المالوٌنة

ع عادة فً بالطات األسقؾ إن وجدت رقتٌن لحدٌد الكرسً: ٌوض -

 .السقؾ

 تسلٌح القواعد المسلحة

ٌكون تسلٌحها عادة من أسٌاخ حدٌد سفلٌة ترص فً البحر الصؽٌر 



 

 

 .وتسمى الفرش وأسٌاخ حدٌد أعلى الفرش تسمى الؽطاء فً البحر الطوٌل

 

 :( استالم حدٌد تسلٌح األساسات ) القواعد

 

 

 .حدٌد التسلٌح وعدم وجود صدأ التؤكد من نظافة 1-

 .مراجعة نوع وأقطار حدٌد التسلٌح وعددها وأطوالها 2-

 .تشكٌل ورص الحدٌد طبقاً للرسومات 3-

 .مراجعة أماكن أشاٌر حدٌد األعمدة وربطها بكانات 4-

 .مراجعة أقطار وعدد وطول حدٌد أشاٌر األعمدة 5-

 .التؤكد من تربٌط الحدٌد جٌداً  6-

 .نة بعٌون ألشاٌر األعمدةتركٌب كا 7-

 .تركٌب كراسً للحدٌد العلوي 8-

 تسلٌح االعمدة

 .ُتجهز أسٌاخ الحدٌد بالعدد واألقطار حسب الرسومات -1

ٌُربط جٌداً بالكانات  -2 ٌرص العمود حسب عدد أسٌاخه وحسب شكله و

ٌُراعى أن ٌكون التقسٌط سلٌم والتربٌط متٌن كما ٌراعى ترك أشاٌر من  و

 .للسٌخ فً حالة األدوار المتكررة Ø *51تالً مقدارها للدور ال

ٌقوم الحداد بوضع حدٌد تسلٌح األعمدة بعد االنتهاء من عمل الشدة  -3

الخشبٌة بحٌث ٌصل إلى القاعدة وٌرتكز علٌها برجل زاوٌة أسفله ثم 

 .تركب الكانات بها بالعدد والتقسٌط المطلوب بالرسومات

تشكٌل الحدٌد خارج الشدة وربط الكانات به ٌتم تقفٌص العمود وذلك ب -4

ثم إدخال التسلٌح بإسقاطه دفعة واحدة من أعلى فً داخل العمود مع 

سم فً كل من الطول والعرض عن 6مالحظة أن أطوال الكانات تنقص 

سم من كل جانب لتؽلٌؾ 3.6أبعاد قطاع العمود لٌكون هناك خلوص 

إلى الداخل حتى ال ٌتسبب ذلك  الحدٌد بالخرسانة مع الحذر أن ٌكون بعٌد

 .فً شرخ العمود تحت تؤثٌر الضؽط

ُتربط أسٌاخ التسلٌح الجدٌد لكل دور مع األشاٌر الصاعدة من السقؾ  -5



 

 

 .السفلً أو من القاعدة وبطول حسب المواصفات

 

 

 :استالم حدٌد تسلٌح األعمدة

 

 .التؤكد من نظافة حدٌد التسلٌح وعدم وجود صدأ -1

 .وع وأقطار حدٌد التسلٌح وعددها وأطوالهامراجعة ن -2

 .مراجعة عدد الكانات وتقسٌطها وربطها باألسٌاخ -3

 .التؤكد من تركٌب كانة بعٌون لألعمدة-4

 .التؤكد من نظافة العامود قبل التقفٌل-5

 

 

 : تسلٌح الكمرات و السمالت

 :عندما ٌراد تسلٌح الكمرات ٌجب اتباع الخطوات اآلتٌة

ؾ األسٌاخ جمٌعها وتكسح منها األسٌاخ المراد تكسٌحها تجنش أطرا -1

 .مع عمل حساب المسافات الالزمة لكسوة الجنش بؽطاء خرسانً

بعد تقدٌر نوع وعدد الكانات الالزمة ٌجري تجهٌزها حسب المطلوب  -2

 .ملم عادة7لنٌة أو  3قطرها 

روافع تمرر األسٌاخ المستقٌمة المعلقة داخل الكانات وتعلق بواسطة  -3

وتحدد األوضاع الالزمة للكانات ثم تربط مع األسٌاخ المعلقة بواسطة سلك 

 .مخمد

تمرر أسٌاخ التسلٌح المستقٌمة داخل الكانات وتربط مع الكانات من  -4

 .أسفلها بالسلك

 .تمرر األسٌاخ المكسحة داخل الكانات وتثبت معها بواسطة السلك -5

ٌصة واألسٌاخ المعلقة فً المكان تزال الروافع حتى ٌمكن وضع التقف -6

 .المحدد

ٌُراعً المهندس أوضاع الحدٌد المعلق والساقط والمكسح حسب  -7



 

 

الرسومات الهندسٌة والخبرة العملٌة لشكل عزوم القوى فً بداٌة ونهاٌة 

 .السٌخ

تراعى الوصالت حسب المواصفات القٌاسٌة المصرٌة وكذلك الركوب  -8

 .بٌن األسٌاخ

 

 

 : د تسلٌح الكمرات و السمالتاستالم حدٌ

 .التؤكد من نظافة حدٌد التسلٌح وعدم وجود صدأ -1

 .مراجعة نوع وأقطار حدٌد التسلٌح وعددها وأطوالها -2

 .مراجعة عدد الكانات وتقسٌطها وربطها باألسٌاخ -3

 .التؤكد من نظافة العامود قبل التقفٌل-4

 

 مالحظات على تسلٌح الكمرات والسمالت

 .البحر 7\2رات والسمالت البسٌطة ُتكسح فٌها األسٌاخ فً الكم -1

البحر  6\2الكمرات والسمالت المستمرة تكسح فٌها أسٌاخ الدوران فً  -2

 5\2من وجه العمود إلى منتصؾ الجرٌدة مع مراعاة أن ٌكون لها ركوب 

البحر المجاور وان تكون األسٌاخ العلوٌة والسفلٌة راكبتان على األقل 

 .للعمود

سم 71إذا كان السقوط أقل من  563ُتكسح أسٌاخ الدوران على زاوٌة  -3

 .سم71إذا كان السقوط أكبر من  713وعلى زاوٌة 

 تسلٌح السقؾ

 :هناك طرٌقتان لرص حدٌد التسلٌح فً بالطات األسقؾ

الطرٌقة البلدي: وفٌها ٌتم رص الفرش مع االحتفاظ بالبسكوتة ثم التكرٌب 

 .مك البالطة ثم ٌرص الؽطاءبالملوٌنة على حسب س

 :الطرٌقة االفرنجً : ٌتم رص نصؾ الفرش أوالً بحٌث ٌتم ما ٌلً

وضع سٌخ وٌترك مكان السٌخ المجاور فً الباكٌة بالكامل " فاضً  -1

 ."وملٌان



 

 

 .من كل جانب 6\2من الؽطاء فً البحر الكبٌر و  6\3ٌتم رص  -2

 .الصب مباشرة الفرش الباقً والذي سٌكون قبل 3\2ٌتم رص  -3

 .من الؽطاء المتبقً 6\4ٌتم رص  -4

 .تربط جمٌع التقاطعات الناتجة عن الرص بسلك رباط -5

 .ٌراعى عمل التكرٌب الالزم فً البالطة -6

 .ٌمكن عمل تقوٌات فً البالطات ذات البحر الكبٌر وهً الفواتٌر -7

 حدٌد تسلٌح أسقؾ الخرسانة المسلحة استالم

 

 فة حدٌد التسلٌح وعدم وجود صدأالتؤكد من نظا -1

 مراجعة نوع وقطر وعدد أسٌاخ حدٌد التسلٌح -2

 مراجعة وصالت وأطوال أسٌاخ حدٌد التسلٌح حسب الرسومات -3

مراجعة أبعاد كانات كمرات السقؾ وكذلك عددها و تقسٌطها على  -4

 مسافات متساوٌة حسب الرسومات

ٌن الشدة وجوانب وضع بسكوت أسفل حدٌد تسلٌح البالطات وب -5

 الكمرات

ربط حدٌد تسلٌح الكمرات العلوي والسفلً مع الكانات بسلك رباط  -6

 ربطاً جٌداً 

 

 :( استالم حدٌد تسلٌح األساسات ) القواعد

 

 

 .التؤكد من نظافة حدٌد التسلٌح وعدم وجود صدأ 1-

 .مراجعة نوع وأقطار حدٌد التسلٌح وعددها وأطوالها 2-

 .ٌد طبقاً للرسوماتتشكٌل ورص الحد 3-

 .مراجعة أماكن أشاٌر حدٌد األعمدة وربطها بكانات 4-

 .مراجعة أقطار وعدد وطول حدٌد أشاٌر األعمدة 5-

 .التؤكد من تربٌط الحدٌد جٌداً  6-



 

 

 .تركٌب كانة بعٌون ألشاٌر األعمدة 7-

 .تركٌب كراسً للحدٌد العلوي 8-

  

 

 

 تسلٌح االعمدة

 .دد واألقطار حسب الرسوماتُتجهز أسٌاخ الحدٌد بالع -1

ٌُربط جٌداً بالكانات  -2 ٌرص العمود حسب عدد أسٌاخه وحسب شكله و

ٌُراعى أن ٌكون التقسٌط سلٌم والتربٌط متٌن كما ٌراعى ترك أشاٌر من  و

 .للسٌخ فً حالة األدوار المتكررة ;Oslash& *51للدور التالً مقدارها 

ة بعد االنتهاء من عمل الشدة ٌقوم الحداد بوضع حدٌد تسلٌح األعمد -3

الخشبٌة بحٌث ٌصل إلى القاعدة وٌرتكز علٌها برجل زاوٌة أسفله ثم 

 .تركب الكانات بها بالعدد والتقسٌط المطلوب بالرسومات

ٌتم تقفٌص العمود وذلك بتشكٌل الحدٌد خارج الشدة وربط الكانات به  -4

اخل العمود مع ثم إدخال التسلٌح بإسقاطه دفعة واحدة من أعلى فً د

سم فً كل من الطول والعرض عن 6مالحظة أن أطوال الكانات تنقص 

سم من كل جانب لتؽلٌؾ 3.6أبعاد قطاع العمود لٌكون هناك خلوص 

الحدٌد بالخرسانة مع الحذر أن ٌكون بعٌد إلى الداخل حتى ال ٌتسبب ذلك 

 .فً شرخ العمود تحت تؤثٌر الضؽط

د لكل دور مع األشاٌر الصاعدة من السقؾ ُتربط أسٌاخ التسلٌح الجدٌ -5

 .السفلً أو من القاعدة وبطول حسب المواصفات

 

 

 :استالم حدٌد تسلٌح األعمدة

 

 .التؤكد من نظافة حدٌد التسلٌح وعدم وجود صدأ -1



 

 

 .مراجعة نوع وأقطار حدٌد التسلٌح وعددها وأطوالها -2

 .مراجعة عدد الكانات وتقسٌطها وربطها باألسٌاخ -3

 .التؤكد من تركٌب كانة بعٌون لألعمدة-4

 .التؤكد من نظافة العامود قبل التقفٌل-5

 

 

 : تسلٌح الكمرات و السمالت

 :عندما ٌراد تسلٌح الكمرات ٌجب اتباع الخطوات اآلتٌة

تجنش أطراؾ األسٌاخ جمٌعها وتكسح منها األسٌاخ المراد تكسٌحها  -1

 .جنش بؽطاء خرسانًمع عمل حساب المسافات الالزمة لكسوة ال

بعد تقدٌر نوع وعدد الكانات الالزمة ٌجري تجهٌزها حسب المطلوب  -2

 .ملم عادة7لنٌة أو  3قطرها 

تمرر األسٌاخ المستقٌمة المعلقة داخل الكانات وتعلق بواسطة روافع  -3

وتحدد األوضاع الالزمة للكانات ثم تربط مع األسٌاخ المعلقة بواسطة سلك 

 .مخمد

أسٌاخ التسلٌح المستقٌمة داخل الكانات وتربط مع الكانات من تمرر  -4

 .أسفلها بالسلك

 .تمرر األسٌاخ المكسحة داخل الكانات وتثبت معها بواسطة السلك -5

تزال الروافع حتى ٌمكن وضع التقفٌصة واألسٌاخ المعلقة فً المكان  -6

 .المحدد

مكسح حسب ٌُراعً المهندس أوضاع الحدٌد المعلق والساقط وال -7

الرسومات الهندسٌة والخبرة العملٌة لشكل عزوم القوى فً بداٌة ونهاٌة 

 .السٌخ

تراعى الوصالت حسب المواصفات القٌاسٌة المصرٌة وكذلك الركوب  -8

 .بٌن األسٌاخ

 

 



 

 

 : استالم حدٌد تسلٌح الكمرات و السمالت

 .التؤكد من نظافة حدٌد التسلٌح وعدم وجود صدأ -1

 .وأقطار حدٌد التسلٌح وعددها وأطوالها مراجعة نوع -2

 .مراجعة عدد الكانات وتقسٌطها وربطها باألسٌاخ -3

 .التؤكد من نظافة العامود قبل التقفٌل-4

 

 مالحظات على تسلٌح الكمرات والسمالت

 .البحر 7\2الكمرات والسمالت البسٌطة ُتكسح فٌها األسٌاخ فً  -1

البحر  6\2فٌها أسٌاخ الدوران فً الكمرات والسمالت المستمرة تكسح  -2

 5\2من وجه العمود إلى منتصؾ الجرٌدة مع مراعاة أن ٌكون لها ركوب 

البحر المجاور وان تكون األسٌاخ العلوٌة والسفلٌة راكبتان على األقل 

 .للعمود

سم 71إذا كان السقوط أقل من  563ُتكسح أسٌاخ الدوران على زاوٌة  -3

 .سم71السقوط أكبر من إذا كان  713وعلى زاوٌة 

 تسلٌح السقؾ

 :هناك طرٌقتان لرص حدٌد التسلٌح فً بالطات األسقؾ

الطرٌقة البلدي: وفٌها ٌتم رص الفرش مع االحتفاظ بالبسكوتة ثم التكرٌب 

 .بالملوٌنة على حسب سمك البالطة ثم ٌرص الؽطاء

 :الطرٌقة االفرنجً : ٌتم رص نصؾ الفرش أوالً بحٌث ٌتم ما ٌلً

وضع سٌخ وٌترك مكان السٌخ المجاور فً الباكٌة بالكامل " فاضً  -1

 ."وملٌان

 .من كل جانب 6\2من الؽطاء فً البحر الكبٌر و  6\3ٌتم رص  -2

 .الفرش الباقً والذي سٌكون قبل الصب مباشرة 3\2ٌتم رص  -3

 .من الؽطاء المتبقً 6\4ٌتم رص  -4

 .لك رباطتربط جمٌع التقاطعات الناتجة عن الرص بس -5

 .ٌراعى عمل التكرٌب الالزم فً البالطة -6

 .ٌمكن عمل تقوٌات فً البالطات ذات البحر الكبٌر وهً الفواتٌر -7



 

 

 حدٌد تسلٌح أسقؾ الخرسانة المسلحة استالم

 

 التؤكد من نظافة حدٌد التسلٌح وعدم وجود صدأ -1

 مراجعة نوع وقطر وعدد أسٌاخ حدٌد التسلٌح -2

 مراجعة وصالت وأطوال أسٌاخ حدٌد التسلٌح حسب الرسومات -3

مراجعة أبعاد كانات كمرات السقؾ وكذلك عددها و تقسٌطها على  -4

 مسافات متساوٌة حسب الرسومات

وضع بسكوت أسفل حدٌد تسلٌح البالطات وبٌن الشدة وجوانب  -5

 الكمرات

بسلك رباط ربط حدٌد تسلٌح الكمرات العلوي والسفلً مع الكانات  -6

 ربطاً جٌداً 

 

 انواع الكانات

 شكل الكانة

 تفرٌد الكانة

 االستخدام

 اسم الكانة

 سم21مجموع اطوال الكانة + القفل ال ٌقل عن 

فً االعمدة و الكمرات و السمالت المربعة التً تحتوي فً تسلٌحها علً 

 اسٌاخ فقط 5

 كانة صندوق

 كانة مربعة

 سم21عن  مجموع اطوال الكانة + القفل ال ٌقل

فً االعمدة و الكمرات و السمالت المستطٌلة التً تحتوي فً تسلٌحها 

 اسٌاخ فقط 5علً 

 كانة صندوق

 كانة مستطٌلة

 سم21(+ القفل ال ٌقل عن 21مجموع اطوال الكانة +)عدد العٌون *



 

 

فً االعمدة و الكمرات و السمالتالمربعة او المستطٌلة التً تحتوي فً 

 فقطاسٌاخ  5تسلٌحها علً 

 كانة بعٌون

 ;Oslash&31×  2,5× ص + )الطول + العرض ( 3س + 2

 فً االعمدة

 اسٌاخ فقط 8التً تحتوي فً تسلٌحها علً 

 كانة نجمة

 كانة حجاب

 ;Oslash&31الطول +  4\3+  5×+ العرض  3×لطول 

 أسٌاخ 8تستخدم فً قطاعات األعمدة ذات 

 كانة أوتوماتٌك

 ;Oslash&31+  5×+ العرض  3×الطول 

 أسٌاخ 7تستخدم فً قطاعات األعمدة ذات 

 كانة حباٌة

 ;Oslash&31+  21×7+  6×7س + ص + 

تستخدم فً أعمال التشكٌالت المعمارٌة وحفظ المسافات بٌن الحدٌد ثابتة 

 وتستخدم أٌضاً فً الكمرات والسمالت

 كانة شنش

 كانة شتش

 كانة شدش

 سم21ال ٌقل عن  (+ القفل21مجموع اطوال الكانة +)عدد العٌون **2

عندما تكون فً  " L " تستخدم فً الكمرة المقلوبة على شكل حرؾ

 .الطرؾ

 كانة زاوٌة

 كانة بجناح

 ;Oslash& *31ط نق + 2

 تستخدم فً األعمدة الدابرٌة

 كانة دابرٌة



 

 

 مجموع اطوال اضالع الكانة

 تستخدم فً الساللم

 كانة مثلثة

 سم نOslash;+ 10&31ط نق + 

 عمدة الدابرٌةتستخدم فً األ

 كانة دابرٌة بعٌون

 

 معامالت االمان فً اعمال

 .ٌجب تشوٌن الحدٌد بالموقع مصنفا حسب القطر والنوع -1

ٌراعً ابعاد الحدٌد عن التاثٌر بعوامل الرطوبة لتفادي حدوث الصدا  -2

 . به بحٌث ان حدوث الصدا بالحدٌد ٌؽٌر من قطره و ومواصفاته

وٌن الحدٌد و تقطٌعه خالٌا من االخشاب و ٌراعً ان ٌكون مكان تش -3

المعوقات لسهولة الحركة و ٌراعً ان ٌكون مكان التشوٌن بعٌدا عن مكان 

 . االتربة و المخلفات

ٌراعً عند توضٌب الحدٌد و تقطٌعه رص الحدٌد فً رصات محدودة  -4

 .العدد و النوع حتً ٌسهل عملٌة التركٌب بعد ذلك

الخاص بالكمرات و البالطات فوق الشدات ٌراعً عدم القاء حدٌد  -5

 .الخشبٌة من اعلً حتً ال ٌإثر ذلك علً سالمة الشدة و مناسٌبها

ٌجب توافر عدد من الحدادٌن فً اماكن صب الخرسانة المسلحة طول  -6

 . فترة الصب الصالح ما ٌتلؾ اثناء عملٌة الصب

 . ٌحٌراعً عدم استخدام نوعٌن مختلفٌن من الحدٌد فً التسل -7

ٌراعً عند رفع الحدٌد بالبكرة او الونش الً االدوار العلٌا عدم وجود  -8

 . اشخاص اسفلها

 

 : أنواع تربة األحالل

 

 : تربة الرمل و الزلط - 1

و تستخدم لرفع منسوب التؤسٌس أو زٌادة قدرة تحمل التربة عند منسوب 



 

 

 2:2أو  3:2التؤسٌس بخلٌط من الزلط و الرمل بنسبة 

 

 : حالل بالزلطاأل - 2

و تستعمل كمرشح أو نظام تصرٌؾ للمٌاه الجوفٌة بعٌدا عن خرسانة 

األساسات حٌث تتحرك خاللها المٌاه الجوفٌة أفقٌا لتستقبلها أنظمة الصرؾ 

 سم من تربة األحالل بالزلط كاؾ اهذا الؽرض 26و عادة سمك 

 

 :( األحال بالخرسانة الضعٌفة )األحالل المثبت - 3

تجدى و سابل تصرٌؾ المٌاه الجوفٌة فى التخلص من كل المٌاه  عندما ال

الجوفٌة عند منسوب التؤسٌس تنفذ طبقة أحالل من الخرسانة الضعٌفة 

مفلفلة ( حٌث تدخل المٌاه الجوفٌة فى خلطة هذه )األسمن قلٌلة المٌاه 

 . الخرسانة الضعٌفة

 

 : اإلحالل بالرمل - 4

خفٌض االجهادات على التربة األصلٌة ٌستخدم الرمل لرفع المنسوب أو ت

نظرا لرخص ثمن الرمل نسبٌا و ٌستخدم الرمل الخشن كطبقة احالل فى 

حالة التربة القابلة لالنتفاخ حٌث ٌعمل كطبقة مرنة المتصاص االنتفاخ 

 الناتج عن التربة األصلٌة

 

 : طبقة النظافة - 5

لتربة الرملٌة و و تستخدم عند حدوث تروٌب للتربة الناعمة أو فوران ل

سم من الرمل 31-26ذلك فى وجود المٌاه الجوفٌة و تستخدم طبقة بسمك 

 أو الزلط و الرمل لتنفٌذ األساسات فوقها

 

 معامالت االمان فً اعمال

 .ٌجب تشوٌن الحدٌد بالموقع مصنفا حسب القطر والنوع -1

لصدا ٌراعً ابعاد الحدٌد عن التاثٌر بعوامل الرطوبة لتفادي حدوث ا -2

 . به بحٌث ان حدوث الصدا بالحدٌد ٌؽٌر من قطره و ومواصفاته



 

 

ٌراعً ان ٌكون مكان تشوٌن الحدٌد و تقطٌعه خالٌا من االخشاب و  -3

المعوقات لسهولة الحركة و ٌراعً ان ٌكون مكان التشوٌن بعٌدا عن مكان 

 . االتربة و المخلفات

فً رصات محدودة  ٌراعً عند توضٌب الحدٌد و تقطٌعه رص الحدٌد -4

 .العدد و النوع حتً ٌسهل عملٌة التركٌب بعد ذلك

ٌراعً عدم القاء حدٌد الخاص بالكمرات و البالطات فوق الشدات  -5

 .الخشبٌة من اعلً حتً ال ٌإثر ذلك علً سالمة الشدة و مناسٌبها

ٌجب توافر عدد من الحدادٌن فً اماكن صب الخرسانة المسلحة طول  -6

 . صالح ما ٌتلؾ اثناء عملٌة الصبفترة الصب ال

 . ٌراعً عدم استخدام نوعٌن مختلفٌن من الحدٌد فً التسلٌح -7

ٌراعً عند رفع الحدٌد بالبكرة او الونش الً االدوار العلٌا عدم وجود  -8

 . اشخاص اسفلها

 

 

 الخوازٌق

 تعرٌؾ واٌضاحات

 مرحلة التنفٌذالجزء األول : اهم المستندات الواجب توفرها قبل البدء فً 

 investigation Report Geotechnical اوال" تقرٌر فحص التربة

 -Structural Drawings for Piles ثانٌا" المخططات اإلنشابٌة لألوتاد

 ثالثا" تسلٌم الوثابق لمهندس التنفٌذ

 الجزء الثانً : مراحل تجهٌز موقع العمل قبل البدء بتنفٌذ االوتاد

 اعمال الحفرٌات

 (Trimming) قبل المعالجةاوال" 

 . ثانٌا"مرحلة الحفر حتى منسوب اسفل القواعد وطبقة النظافة

 (أعمال تحدٌد محاور المشروع ( الخنزٌرة

 طرٌقة إسقاط مراكز االوتاد

 نقاط ال بد التنوٌه الٌها فً فً مرحلة تجهٌز موقع العمل

 وقعالجزء الثالث : مراحل تنفٌذ اعمال االوتاد الخرسانٌة فً الم



 

 

 

 المعدات واألدوات ومتطلبات بدء اعمال تنفٌذ االوتاد

 معدات خاصة بمقاول االوتاد الخراسانٌة

 : bentonite slurry مادة البنتونٌت

 ترك فترة زمنٌة ما بٌن الحفر وبٌن صب االوتاد

 

 

 

 

 

 الخــــوازٌــق

 

 مقدمة

 

جمٌعها معانً  Piles : المسمٌات : الخوازٌق : االوتاد : الركابز : الباٌالت

 . مرادفة لبعضها البعض

شخصٌا" افصل استخدام كلمة: األوتاد الخرسانٌة وهً التً سؤستخدمها 

 .فً هذه المشاركة

فً هذا الباب لن أتكلم عن أنواع االوتاد الكثٌرة أو طرق تصمٌمها 

المختلفة بل سؤركز على اكثرها استخداما" فً المبانً السكنٌة / 

وعلى آلٌة تنفٌذها فً الموقع،  ( Cast in – situ bored Piles)والتجارٌة

 .محاوال" تدعٌم ذلك بصور من الموقع أو مخططات لمشروع

 

 :وسؤقوم بؤذن هللا بتجزبة هذه المشاركة الىؤربعة اجزاء متسلسلة

 

 . أهم المستندات الواجب توفرها قبل البدء بالتنفٌذ –الجزء األول 

 .مل قبل البدء بؤعمال التنفٌذتجهٌز موقع الع –الجزء الثانً 

 .تنفٌذ اعمال االوتاد فً الموقع –الجزء الثالث 



 

 

 .الفحوصات الخاصة بؤعمال االوتاد –الجزء الرابع 

 

 تعرٌؾ واٌضاحات

 

قبل البدء بشرح مراحل تنفٌذ اعمال االوتاد الخرسانٌة سؤوجز ملخص 

ة الى بسٌط عن نوع االوتاد المراد شرحه فً هذه المشاركة باالضاف

 معلومات أساسٌة عن االوتاد

 

Cast in – situ bored Piles 

 

 Replacement piles وٌصنؾ تحت نوع االوتاد المسمى

 : وصؾ بسٌط لهذا النوع

فً هذا النوع من االوتاد ٌتم استبدال التربة الناتجة من حفر مكان الوتد 

 cast) هابالخرسانة المسلحة المصبوبة فً موقع العمل ومن هنا جاء مسما

in situ ) الن هنالك أنواع أخرى قد تكون مسبقة الصب Pre-cast 

ولكن اكثرها شٌوعا" واستخداما" فً المبانً السكنٌة  ....وؼٌرها الكثٌر ,

الذي تدور  .Cast in – situ bored Piles . والتجارٌة هو هذا النوع

 . مشاركتنا حوله

 

 : متى ٌلجؤ المصمم لألوتاد

 

لى االوتاد الخرسانٌة فً حال أدرك المصمم ان طبقات التربة ٌتم اللجوء ا

المراد تؤسٌس المشروع علٌها لن تستطٌع تحمل األحمال التصمٌمٌة 

المنقولة لها من المبنى وذلك إما لضعؾ هذه الطبقات أو الرتفاع منسوب 

 .. .. .المٌاه أو قربها من البحر ... أو لعظم تلك األحمال

 

وتاد لنقل هذه األحمال عبر أساسات المشروع والتً وبالتالً تعتمد األ

 Raft أو ان تكون ) (Pile Cap ) تسمى فً مثل هذه الحالة هامات االوتاد



 

 

foundation لكامل االوتاد ) 

 

 : بإتباع إحدى الطرٌقتٌن التالٌتٌن

 

 

 

End-bearing 

تم أي الوصول بالوتد الى الطبقة الصخرٌة العمٌقة اسفل طبقات التربة لٌ

 . التحمٌل علٌها

 

Friction pile 

 . وهً طرٌقة التحمٌل عن طرٌق احتكاك الوتد بطبقة التربة المحٌطة به

 

 . "وفً بعض األحٌان ٌتم اعتماد الطرٌقتٌن معا

  

 

 

 

 

 

[ 

 

 الجزء األول : اهم المستندات الواجب توفرها قباللبدء فً مرحلة التنفٌذ

 

 

منمخططات ومواصفات ... ( المهمة تلخص هذه المرحلة المستندات ) 

التً ٌنبؽً توفرها قبل البدء بمرحلة التنفٌذ مع شرحوافً لها وكٌفٌة 



 

 

 :التعامل معها وما هً أهم النقاط التً تحوٌها

 

 investigation Report Geotechnical اوال" تقرٌر فحص التربة

 

التربة  من المعلوم انه قبل البدء فً تصمٌم أي مشروع ٌتمدراسة طبقات

عن طرٌق مختبر مختص لٌقوم هذا األخٌر بتقدٌم تقرٌره المفصل عنحالة 

التربة وطبقاتها ووضع المٌاه الجوفٌة والتحالٌل الكٌماوٌة لها، مع 

تقدٌمالكثٌر من التوصٌات والتً ٌعتمد المصمم علٌها بشكل كبٌر لتحدٌد 

ٌوصى بعمق نوع االوتاد واألساسوتوصٌؾ الخرسانة .. وحتى ان التقرٌر 

الوتد المطلوب ومقدار الهبوط المسموحبه فً اؼلب األحٌان . وبالتالً 

للمصمم والمنفذ والدوابر الحكومٌة  "تعتبر هذه التقارٌر مرجع مهمجدا

 .ذات العالقة

كما ان التقرٌرأٌضا" ٌعطى مقدار الحمولة التشؽٌلٌة القادر على تحملها 

 .مقارنة بقطره ( Pile Capacity )الوتد

 

سٌعلم من خالل فحص  End bearing وبالتالٌفؤن كان المصمم سٌتبع

التربة مقدار عمق الوتد للوصول الى الطبقة الصلبة، وانكان سٌتبع 

الطرٌقة األخرى فسٌحدد عمق الوتد من خالل نوع التربة بطبقاتها من 

 ."خالاللتقرٌر أٌضا

 

مم 26اس قطرها من المعلوم انه لمعرفةطبقات التربة ٌتم اخذ عٌنات قٌ

ٌتفاوت عددها حسبمساحة ارض البناء كما أٌضا"  (borehole ) تسمى

ٌتفاوت عمق هذه العٌنة حسب طبٌعة المشروع من جهة وطبٌعةاألرض 

من جهة أخرى . من خالل هذه العٌنات ٌتم تكوٌن جداول توضح طبقات 

التربةوتؽٌراتها من السطح وحتى العمق المطلوب ، كما وٌتم توضٌح 

وهو ٌمثل صالبة التربة من  N نواع التربة لكل طبقة . وهنالكالمعاملأ

 . الصفرالى اعلى بشكل تصاعدي

 



 

 

 

 

 -Structural Drawings for Piles ثانٌا"/ المخططات اإلنشابٌة لألوتاد

 

 تنوٌه

هامات االوتاد : وهٌالقواعد أو أساسات  : Piles Cap تعرٌؾ بمسمى :

 ى هذه الكلمات فمعناها واحدالمشروع . فؤٌنما ذكرت إحد

. 

 

لكً ٌقوم المصمم بعمل المخططات اإلنشابٌة لألوتاد ٌجب انٌتوفر لدٌه 

 : اآلتً

 

 ( shear wall ) األحمال التصمٌمٌة اإلجمالٌة على كل عمود أوجدار -1

 . من أعمدة وجدران المشروع

 . تقرٌر فحص التربة الذي تماإلشارة إلٌه أعاله -2

أوأساسات المشروع  (Pile Cap ) ل الناتجة ٌتم تصمٌمحسب األحما -3

لألعمدة وتحدٌد عدد االوتاد المطلوبة لكل قاعدة ) فمن الممكن انٌكون 

أو مجموعة من االوتاد تحت كل قاعدة ( وذلك حسب  3أو  3هنالك عدد 

 ..الحماللتصمٌمً المحسوب والمنقول من خالل هذه االعمدة

شرح لماذا مبدأي فٌما بعد ( عمق الوتد  تحدٌد بشكل مبدأي ) سٌتم -4

 .وقطره وتسلٌحه

وؼالبا" ال  ( Fcu , Fy) ) تحدٌد المواصفاتالخاصة بالخرسانة والحدٌد5 -

 . 51N/m2تقل قوة الخرسانة لألوتاد عن 

–تحدٌد اقل مسافة مسموح بها بٌن االوتاد : وفً الكثٌر من الكودات 6 -

مسافة من مركزالوتد الى مركز الوتد ال تقل هذه ال -حسب الكود المتبع 

ال تقلهذه  " 8115BSسم . وفً الكود البرٌطانً " 80المجاور عن 

 , 211cmالمسافة عن 



 

 

ومع ذلك ٌوصى ان تكون المسافة بٌن مراكزاالوتاد مساوٌة لثالثة 

وذلك لعالقة هذه المسافة مع االجهاداتالمتولدة فً  ,أضعاؾ قطر الوتد 

 , التربة المحٌطة

ال اننا نرى ان اؼلب المصممٌن ٌقومون بتحدٌدالمسافات بٌن مراكز ا

االوتاد بضعؾ قطر الوتد وبعض السنتٌمترات فقط . أي ان كان القطر 

سم  241سم تكون المسافة بٌن مركزي وتدٌن متجاورٌن هً تقرٌبا"  71

اقل أو أكثر بقلٌل . ) وهذه المسافة باي حال لن تقل عن الحد االدنى 

 ( ص علٌه فً الكوداتالمنصو

تحدٌد االختبارات المطلوب عملها على االوتاد للتؤكد من  -7

مطابقتهاللمواصفات وقدرتها على تحمل األحمال التصمٌمٌة ) والتً 

 )سٌؤتً ذكرها الحقا

 

 Pile بعد تحدٌد هذه النقاط ٌقوم المصمم بعمل مخطط تفصٌلٌلألوتاد

Layout ومخطط تفصٌلً لقواعد المشروع Pile cap Layout  وتوزٌع

 االوتادعلٌها بحٌث ٌحدد فٌه اآلتً

 . مواقع جمٌع االوتاد بالنسبة لمحاورالمشروع األصلٌة -1

قطر االوتاد ) قد ٌلجؤ المصمم العتماد أكثر من قطر لألوتادحسب  -2

 .(األحمال التصمٌمٌة

تسلٌح االوتاد ونوع الحدٌد المستخدم ) اٌبوكسً أوعادي حسب نظرة  -3

 لمصمم ومنسوب المٌاه فً ارض المشروعا

 .عمقاالوتاد 4 -

Cut off level- 5 وهو مصطلح مهمجدا" ٌجب معرفته تمام المعرفة

سٌاتً شرحها ( وهو  -وٌعنى منسوب اعلى االوتاد النهابً ) بعد المعالجة 

بالتالً منسوب اسفل القواعد . ) لفهم هذا الشرح ارجو االطالع علىملؾ 

بحٌث ٌقوم المصمم بتحدٌد  (sec.X-X فق والتركٌزعلىاالتوكاد المر

على المخططات بربطها مع  Pile cap level منسوبسطح هامة االوتاد

(من منسوب  71-منسوب صفر المشروع . فمثال" كثٌر ما تحدد ب) 

 الطرٌق الموجود أو المفترض ) صفر المشروع(. وبطرح سماكة القواعد



 

 

( pile cap) أس الوتد ومنه أٌضا" ٌتم معرفةارتفاع ٌتم تحدٌد منسوب ر

 .)اشاٌر التسلٌح ) سٌؤتً شرح ذلك الحقا

 ... بؤبعادها وتوزٌعها وتسلٌحها Pile Cap تفصٌل كامل عن ال6 -

 

 ثالثا" تسلٌمالوثابق لمهندس التنفٌذ

 

بعد االنتهاء من جمٌع الخطوات الموضحةأعاله ٌؤتً دور المقاول 

شراؾ ) أو المصمم ( بتسلٌم الوثابق الربٌسً بحٌث ٌقوم مهندس اإل

 :التالٌةالى مهندس التنفٌذ 

 Approved Structural Drawing .المخططاتاإلنشابٌة المعتمدة1 -

 .تقرٌر فحص التربة المعتمدمن قبل المصمم2 -

 –وٌهم هنا مواصفات االوتاد  -المواصفات الفنٌة الخاصة للمشروع 3 -

 .. , لمطلوبةالخرسانة، الحدٌد ، الفحوصات ا

 Bench.واعتماد صفر المشروع.site layout تسلٌم موقع العمل4 -

mark 

 

 الجزء الثانً : مراحل تجهٌز موقع العمل قباللبدء بتنفٌذ االوتاد

 

بعد استالم مهندس التنفٌذ جمٌع الوثابق المذكورة فً المرحلة األولى 

صة بالنقاط واستالم ارض المشروع تبدأ مرحلة تجهٌز موقع العمل ملخ

 : التالٌة

 

التؤكد من خلو األرض من خطوط الكهرباء والماء واالتصاالت والؽاز 1 -

 ... وذلك بإتباع اإلجراءات الخاصة بهذا البند من خالل الجهات المختصة

. 

تحدٌد أركان المبنى الربٌسة ) من خالل دابرة المساحة أو من ٌمثلها( 2 -

مطابقتها لمخطط المشروع والتؤكد والتؤكد من خالل مهندس الموقع من 

كذلك من المسافات بٌنها والزواٌة المحددة لشكل المبنى وملكٌة الجار... 



 

 

ومن ثم نقل هذه النقاط المحددة للمبنى الى خارج ارض المشروع للحفاظ 

 . علٌها بإتباع الطرق المساحٌة الخاصة لذلك

سواء هنالك أوتاد  وهذه الخطوة ٌقوم فٌها مهندس الموقع فً كل المشارٌع)

 . ( أم ال

من خالل االستشاري أو  bench mark تحدٌد صفر المشروع أو -3

دابرة المساحة أو البلدٌة ) وؼالبا" تكون منسوب اقرب طرٌق أو مبنى 

 (.. مجاور

معرفة منسوب األرض الطبٌعٌة للمشروع بالنسبة الى صفر المشروع  -4

ر المشروع ومن ثم منسوب عن طرٌق قراءة مٌزان القامة لمنسوب صف

 .(األرض الطبٌعٌة للمشروع ) وعمل مٌزانٌة شبكٌة ان لزم األمر

5- offices & plants Layout  عمل مخطط تفصٌلً الماكن المكاتب

 -والسور المإقت وأماكن التشوٌنات ومناطق عمل الحدادٌن والتجارٌٌن 

ل االوتاد باالضافة الى األماكن المخصصة لوضع المعدات الخاصة لعم

 .الخرسانٌة ... واخذ اعتماد المكتب االستشاري لهذا المخطط

عمل اإلجراءات الالزمة إلٌصال الخدمات المإقتة من ماء وكهرباء  -6

 .واتصاالت الى موقع العمل

للخرسانة  Mix Design و تصمٌم الخلطة الخرسانٌة Trial Mix عمل -7

د نسبة االسمنت والماء تحدٌ -عن طرٌق مختبر معتمد بحٌث ٌتم فٌها 

تحدٌد مقدار  –وتحدٌد نوع اإلضافات ونسبتها  - . والحصوٌات ومقاسها

 وتحدٌد نسبة دٌمومة الخرسانة - workabilityقابلٌة التشؽٌل للخرسانة 

Durability - ونسبة المسامٌة المسموح بها ... . 

صفة وطبعا" هذه كله حسب المواصفات و قوة الخرسانة المطلوبة والمو

لجمٌع مراحل المشروع من االوتاد حتى األسقؾ واألعمدة .مع األخذ بعٌن 

 ,, االعتبار ان تكون الخرسانة تحت منسوب األرض مقاومة لألمالح

SRCوفوق مستوى األرض ( Super structure ) نوع OPC.  حسب

 . "التوصٌؾ طبعا

 . "اخذ عٌنات من الحدٌد وفحصها عن طرٌق مختبر معتمد أٌضا8 -

 



 

 

 اعمال الحفرٌات

 

فً المشارٌع التً تحتوي على أوتاد هنالك مرحلتٌن من مراحل الحفر أال 

 : وهما

 (Trimming قبل المعالجة

 

ولشرح هذه المرحلة ٌجب التطرق الى ما ٌسمى طول الوتد الفعال وطول 

 : الوتد الكلً

طول الوتد الفعال : وهو طول الوتد من منسوب اسفل القواعد وحتى  -1

لعمق المطلوب اسفل طبقات التربة وهذا هو الطول التصمٌمً والفعال ا

 .للوتد

 

 الهدؾ من هذهالعملٌة

 

انه و بعد االنتهاء من صب االوتاد نقوم بتكسٌر رأس الوتد بالمسافة 

الذي تم تعرٌفه سابقا" فً بند  ) cut off level المطلوبة وصوال" الى

وذلك لألسباب  -ى اشاٌر الحدٌد مع اإلبقاء عل -المخططات اإلنشابٌة ( 

 : التالٌة

 

الحفاظ على اشاٌر الحدٌد أثناء عملٌة حفر وصب االوتاد ولضمان  -

 . سهولة حركة المعدات الى حٌن االنتهاء من هذه العملٌة

 

انه أثناء صب الوتد فً الحفرة سٌنتج اختالط للخرسانة مع التربة  -

ثناء الحفر لتدعٌم جوانب التربة باالضافة الى المادة الخاصة التً تصب أ

البنتوناٌت( وبطرٌقة الضؽط الناتج من عملٌة الصب )والتً تسمى 

 .ستتكون هذه الطبقة اعلى الوتد ولذلك ٌجب تكسٌرها

 

سم 21وٌرجى االنتباه هنا ان اؼلب المواصفات تنص على بروز الوتد  -



 

 

هابً ) بعد أي ان منسوب سطح الوتد الن ( pile cap ) داخل هامة الوتد

 سم21ب  pcc التكسٌر ( اعلى من منسوب سطح طبقة ال

 

 . ثانٌا" / مرحلة الحفر حتى منسوب اسفل القواعد وطبقة النظافة

 

وهً العملٌة التً نقوم بها فً جمٌع المشارٌع المعتادة وتبدأ بعد االنتهاء 

 اعدللقو PCC من تنفٌذ اعمال االوتاد الخرسانٌة بالكامل لتحدٌد منسوب ال

. 

 . ولكن هنا ٌتم الحفر بشكل دقٌق حول رإوس االوتاد لتجنب اإلضرار بها

 

 : تنوٌه

هذه المرحلة ال تبدأ إال قبل تحدٌد محاور المشروع ومحاور االوتاد والذي 

 . سٌؤتً ذكرها قرٌبا" إنشاء هللا

 

 

 

 

 نقاط ال بد التنوٌه الٌها فً فً مرحلة تجهٌز موقع العمل

 

ود ٌعتبر المقاول الربٌسً مسإول عن إعادة دراسة فً اؼلب العق -1

تصمٌم االوتاد والتؤكٌد علٌها ، وٌطلب منه ذلك من خالل تعاقده مع مقاول 

معتمد ومرخص وٌملك الكفاءة والمعدات  pile subcontractor أوتاد

على ان ٌقوم مقاول االوتاد بإعادة دراسة االوتاد  . لتنفٌذ هذه األعمال

قبل المصمم من كافة نواحٌها سواء قطرها أو تسلٌحها أو  الموصى بها من

عمقها أو حتى عددها وذلك من خالل تقرٌر فحص التربة ومقدار األحمال 

 . التصمٌمٌة على القواعد والمواصفات الفنٌة للمشروع

 



 

 

فً اؼلب األحٌان ٌقوم مقاول االوتاد باعتماد نفس المخططات الصادرة  -2

) لوجود الخبرة لدى المهندس المصمم أو للجوء  من االستشاري / المصمم

المصمم الى مقاول أوتاد قبل البدء بالتصمٌم واعتماده على توصٌات 

 (. مقاول االوتاد فً وضع المخططات اإلنشابٌة والتصامٌم

 

 ولكن توصً المواصفات والكودات بضرورة عمل فحص تجرٌبً - 3

(Pre-construction pile ) أو ( Preliminary Pile)  فً موقع العمل

للتؤكد من صحة تصمٌم االوتاد للمشروع والتؤكد من تقرٌر فحص التربة . 

وقدرة الوتد لحمل األحمال التصمٌمٌة و ومقدار الهبوط وذلك عن طرٌق 

تحمٌل الوتد التجرٌبً باألحمال التصمٌمٌة مع األخذ بعٌن االعتبار عامل 

 . ( عاألمان ) سٌؤتً ذكر تفصٌلً لهذا الموضو

 

 shop ومع ذلك فعلى مقاول االوتاد تقدٌم مخططات تفصٌلٌة -4

drawing  لكامل االوتاد بإبعادها وتفاصٌلها وٌرفق معها تقرٌر فحص

التربة ونتابج فحص الوتد التجرٌبً باالضافة الى دراسة توضح الطرٌقة 

 calculation المتبعة فً تصمٌم االوتاد وكتٌب الحسابات التصمٌمٌة

sheet. قبل البدء بتنفٌذ اعمال االوتاد. 

 

النقطة قبل األخٌرة التً ٌجب التنوٌه لها هو ان تثبٌت عالمات مراكز  -5

االوتاد فً ارض المشروع سٌخضع مرة أخرى الى إعادة التؤكد لكل وتد 

على حدا وذلك عند وقبل بدء الحفارة بالعمل فً كل وتد من االوتاد وهنا 

نٌة من طرق تحدٌد مراكز االوتاد أي الثٌودالٌت ٌفضل إتباع الطرٌق الثا

 .التً تم االشارة الٌها فً المشاركات السابقة

 

 الهدؾ من عملٌة ترقٌم االوتاد التً تم شرحها أعاله هو -6

بؽاٌة التنسٌق ما بٌن مقاول االوتاد قبل عملٌة الحفر وما بٌن مهندس  -

اد البدء فً حفرها وبالتالً الموقع بحٌث ٌتم تقدٌم جدول ٌومً لألوتاد المر

 . إعادة التؤكد من مراكز هذه األوتاد ومطابقتها مع المخططات



 

 

ومن اجل ربط عٌنات مكعبات الخرسانة المؤخوذة لكل وتد مع رقم هذا  -

 الوتد.وكذلك الحال فً االختبارات األخرى المطلوبة لهذا البند

 

 ٌة فً الموقعالجزء الثالث : مراحل تنفٌذ اعمال االوتادالخرسان

 

تعتمد هذه المرحلة بكافةخطواتها على البنود التً تم ذكرها فً المرحلة 

 . الثانٌة وهً تجهٌز موقع العمل

 

وللبدء فً خطوات هذه المرحلة ٌجب تلخٌص البنود الواجب تجهٌزها 

 منخالل العمل فً المرحلتٌن

 :السابقتٌن وهذه البنود كالتالً

 

اد و استالم المخططات التفصٌلٌة المقدمة من االتفاق مع مقاول االوت -1

خالله والحسابات التصمٌمٌة المإكدة لصحة تصمٌم االوتاد. مع اخذ 

 .االعتمادات الالزمة من االستشاري والجهات المختصة

واعتمادها من االستشاري والجهات  Mix Design اخذ نتابج -2

 . "االمختصة. وكذلك الحال بالنسبة الى حدٌد التسلٌح أٌض

استالم حدود األرض ومعرفة منسوب الصفر ومن ثم دراسة وتحدٌد  -3

منسوب األرض الطبٌعٌة للمشروع. باالضافة الى تحدٌد أماكن التشوٌنات 

 ( ، ) بعد التؤكد طبعا" من خلو األرض من أي خطوط خدمات

ترتٌب أماكن المكاتب الخاصة لعمل المقاول واالستشاري وؼرفة  -4

 ... صال الموقع بالكهرباء والماءالعٌنات ، وإٌ

على ان ٌتم تحدٌد  Preliminary Pile انجاز واالنتهاء من عمل ال -5

مكان هذا الوتد التجرٌبً فً مكان مؽاٌر لألوتاد األخرى ) ال ٌجوز ان 

 .( ٌحدد هذا الوتد فً مركز احد أوتاد المشروع األساسٌة

حة االعتبارات اإلنشابٌة ومن خالل نتابج فحص التحمٌل ٌتم التؤكد من ص

 . لألوتاد

تحدٌد منسوب الحفر للمرحلة األولى ) منسوب رإوس االوتاد (  -6



 

 

واالنتهاء من اعمال الحفر، وفرش طبقة الرود بٌس تمهٌدا" لعمل 

 .المعدات

إسقاط المحاور الربٌسٌة للمشروع ) وعمل الخنزٌرة ( وإسقاط محاور  -7

خ حدٌدٌة لها كما تم شرحه سابقا" بالطبع االوتاد مع ترقٌمها وتثبٌت أسٌا

هذه األرقام تكون مثبتة على مخطط االوتاد العام بحٌث تكون هنالك ثالث 

 ( . نسخ من هذه المخططات ) لالستشاري والتنفٌذ ،، ومقاول االوتاد

 

 

 

 :تعرٌؾ البالستر او البٌاض

 

ان تؽطً  ٌمكن تعرٌفها بؤنها الطبقة الالزمة من المونة التً ٌمكنها ·

األسطح سواء كانت خرسانة أو مبانً باختالؾ أنواعها بؽرض الوصول 

إلى أسطح مستوٌة صلبة ونظٌفة تتحمل التؤثٌرات الجوٌة المحٌطة بها 

وٌمكن تشكٌلها حسب األؼراض المخصصة لها والمصممة علٌها ، وٌمكن 

ا أن تكون نهابٌة للتشطٌب أو تحضٌرٌة لمواد أخرى تركب أو تلصق علٌه

وإذا ما استخدمت كطبقة مونة خارجٌة على أسطح مابلة فإنها تسمى لٌاسة 

أما إذا استخدمت كطبقة مونة داخلٌة كمادة نهو أسفل األسطح األفقٌة أو 

المابلة أو الرأسٌة فإنها تسمى بالبٌاض وعادة ما ٌكون سمك تلك الطبقة 

مر زٌادة سم ولكن فً حاالت خاصة ٌستلزم األ3-2.6من البٌاض ما بٌن 

 .سمك البٌاض أكثر من ذلك

 :مواصفات بعض المواد المستخدمة فً أعمال البٌاض

الماء: وهو ٌدخل كعنصر هام فً تكوٌن الخرسانات بؤنواعها والمون  - ·

المختلفة ، وٌشترط أن ٌكون عذب خالً من األمالح والشوابب والمواد 

ن المخلوطة الجٌرٌة والعضوٌة وٌصلح للشرب وٌضاؾ الماء إلى المو

% من كمٌة األسمنت 81:46لمكوناتها على الناشؾ بنسب تتراوح بٌن 

 .لتر/شٌكارة أسمنت مضافة للخلطة 36وأحٌاناً ٌضاؾ بنسبة 

الرمل: وٌسمى بالركام الصؽٌر مختلؾ الحبٌبات منه الناعم ومنه  - ·



 

 

الخشن ٌتكون من حبٌبات الكوارتز أو السلٌكا وٌستخرج من الصحراء 

ٌكون خالً من األتربة والطفٌلٌات أو أي مادة ؼرٌبة أخرى  وٌجب أن

وٌجب أن ٌكون الرمل المستخدم حرش وٌعتبر نظٌؾ صالح لالستخدام إذا 

% طفل وٌمكن اختباره فً الموقع من خالل وضعه 2.6كان ٌحتوي على 

 .فً الماء وتذوقه وتحدٌد نسب مكوناته

ٌله إلى أكسٌد الكالسٌوم فً الجٌر: وهو منتج من الحجر الجٌري تم تحو - ·

درجة مبوٌة وٌمكن تحوٌله إلى أٌدروكسٌد  911:211درجة حرارة من 

باإلطفاء الحاد بالماء وبزٌادة إضافة الماء إلٌه ٌتحول إلى عجٌنة لٌنة ثم 

إلى لبانً جٌر ، وٌنقسم الجٌر إلى أنواع عدٌدة منها الجٌر الحً والجٌر 

 .فًالسلطانً ماء الجٌر والجٌر المط

الجٌر المطفً العادي: وهو ناتج من الجٌر الحً حدٌث الحرق المطفً  ·

 .سم وأال ٌستعمل قبل مرور أسبوع من طفٌه51بالماء بعد فرده بسمك 

الجٌر المطفً المستخدم فً البٌاض: ٌجب أن ٌكون نظٌفاً من ناتج حرق  ·

 .مم4أحجار صلبة وٌمر من مهزة سعة عٌونها 

كون من الصنؾ األبٌض الشاهق البٌاض المحروق الجٌر السلطانً: وٌ ·

 .بنار هادبة

الجبس: هو المادة سرٌعة الشك إذا ما أضٌؾ إلٌها الماء حٌث ترتفع  - ·

درجة حرارتها بسرعة وٌتماسك فً فترة وجٌزة وهو ناتج حرق األحجار 

الجبسٌة ولونه ابٌض مابل للرمادي أو الوردي وٌتطلب خلط كمٌات قلٌلة 

ء لضمان سرعة استخدام الجبس فً األعمال المطلوبة قبل تصلبه منه بالما

، وٌستخدم فً البٌاض وأعمال الفرم والزخارؾ والكرانٌش والكوابٌل 

 .واألعمدة

المصٌص: عبارة عن نوع من أنواع الجبس األكثر نعومة لونه أبٌض  - ·

دقابق فور إضافة الماء إلٌه تبطا من الشك 21شاهق ٌتصلب بعد نخو 

عؾ من قوة تحمله بعد التصلب فإذا ما أضٌؾ إلٌه كمٌة كبٌرة من وتض

 .الماء مع تكرار التصلب عادة ما ٌنتج عجٌنة ضعٌفة تسمى جبس مقتول

األسمنت العادي: وهو منتج من ناتج حرق المواد الجٌرٌة والطٌنٌة  - ·

المحتوٌة على سلٌكا أو ألومٌنا وأكسٌد الحدٌد لدرجة حرارة عالٌة ولونه 



 

 

دقٌقة والنهابً 56مادي وزمن شكه اإلبتدابً بعد إضافة الماء إلٌه ر

ساعات وزٌادة إضافة الماء إلٌه تبطا الشك ، وهو ٌعبؤ فً شكاٌر 10

 .4م1.4كجم وحجم كل شٌكارة 61وزن الشٌكارة 

األسمنت األبٌض: وهو أحدث أنواع األسمنت وله كافة الخصابص  - ·

لبٌض الناصع العتماده على خامات لألسمنت العادي مع تمٌزه بلونه ا

خاصة وخلوه من أكاسٌد الحدٌد والذي ٌضٌؾ اللون الرمادي لألسمنت 

ومن مواصفاته أنه سرٌع الشك إذا ما أضٌؾ إلٌه الماء إذا ما قورن 

باألسمنت العادي وٌستخدم فً اعمال البٌاض وٌضاؾ إلى مونة الجبس 

 .فً أعمال الكرانٌش لتقوٌتها

جر: وهً ناتج طحن الحجر الجٌري الطبٌعً وبه درجات بودرة الح - ·

متفاوتة من النعومة ٌضاؾ بدرجة نعومته لمونة البٌاض حسب الحاجة إلى 

 .درجة خشونة أو نعومة سطح البٌاض

وهً بللورات من كسر أحجار طبٌعٌة مثل  :كسر الحجر أو الرخام - ·

، وتضاؾ إلى رخام الزعفرانً وٌتم تصنٌفها إلى أحجار حسب أحجامها 

مونة البٌاض للحصول على أسطح موزاٌكو وأشكال جمالٌة فً 

 .األرضٌات

أكاسٌد األلوان: وهً مركبات كٌمٌابٌة من مساحٌق األحجار الطبٌعٌة  - ·

أو المصنوعة ، وهً تضاؾ لمونة البٌاض للوصول إلى اللون المناسب 

 المطلوب

 : انواع البٌاض او البالستر

 

هو بٌاض روجع سطحه النهابً بالبروة لسد المسام بٌاض ممسوس: و - ·

 .ومأل الفراؼات وضبط استوابه

بٌاض مخدوم: وهو بٌاض ناعم جداً ومستوفً شروط المونة الالزمة  - ·

 .وجودة الصنعة المطلوبة

بٌاض متربً: وهو بٌاض ذو سمك كبٌر فً مجموعه أو فً بعض  - ·

سطح المطلوب بٌاضها أجزاء منه وٌحدث ذلك عند وجود تعرج فً األ

فٌضطر المبٌض لزٌادة سمك البٌاض فً بعض األجزاء لضبط استقامته 



 

 

 .واستوابه

بٌاض مفوش: وهو بٌاض ٌحتوي على نسبة من الجٌر لم ٌستكمل  - ·

إطفاإها فٌحدث أن تنفجر بعض حبٌباتها بمجرد تعرضها لرطوبة أو إذا 

 .مسها الماء

ضعٌفة أو ؼٌر قوٌة التماسك مع بٌاض مطبل: وهو بٌاض على بطانة  - ·

الطوب للحابط أو الخرسانة للسقؾ وهً ظاهرة كثٌراً ما تحدث إذا ما تم 

 .عمل البٌاض بدون طرطشة ابتدابٌة وهو معرض للسقوط

بٌاض مقتول: وهو بٌاض تم عمله بعد شك المونة المستخدمة فً  - ·

من المونة  تحضٌره وعادة ما تحدث تلك الظاهرة عند تخمٌر كمٌة كبٌرة

ثم تترك بسبب ؼذاء العامل وٌعاد استعمالها مرة أخرى بعد إضافة الماء 

 .ؼلٌها فتفقد قوتها وتدخل فً زمن شكها االبتدابً قبل االستخدام

بٌاض منمل أو مشعر: وهو بٌاض ذو شروخ شعرٌة ٌحدث دابماً فً  - ·

والمبانً  منطقة التقاء الخرسانات بالمبانً أسفل الكمرات وبٌن األعمدة

 .وفً المسطحات الكبٌرة وعند مواسٌر الكهرباء المدفونة فً األسقؾ

بٌاض مطقطق: وهو بٌاض تنفصل عنه طبقة الضهارة لعدم تماسكها  - ·

مع الطبقة التالٌة لها أو مع البطانة بسبب نعومتها أو لمرور مدة طوٌلة 

 .فاصلة بٌن مرحلة تنفٌذ كل منهما

إنفصلت عنه القشرة الخارجٌة مثل الموزاٌكو  بٌاض مقشر: وهو بٌاض - ·

أو الحجر الصناعً إذا ما كانت البطانة ضعٌفة أو ؼٌر متماسكة مع 

 .الضهارة أو بسبب نعومتها

بٌاض مملح: وٌحدث فً البٌاض الذي ٌتم على حوابط لم تؽسل جٌداً  - ·

بالماء فتمتص المبانً الماء من البٌاض وتنطر الملح على البٌاض كما 

 .ٌحدث ذلك إذا ما استخدم األسمنت العادي بنسبة أعلى من النسب المقررة

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :الالزمة والعامة للبٌاض

رش جمٌع الحوابط رشاً ؼزٌراً بالماء مع تفرٌػ العرامٌس ودق  -1 ·

 .الخـوابٌر ومواسٌر الكهرباء

عمل طرطشة عمومٌة على الحوابط واألسقؾ ورشها بالماء مرتٌن  -2 ·

 .أٌام 4صباحاً ومساءاً لمدة ٌومٌاً 

عمل البإج واألوتار طبقاً للمواصفات الخاصة بتشؽٌل كل منهما  -3 ·
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 ( أعمال الحفر ) الجسات .1

Soil Borings 

الجسات هً حفر أرضٌة فً الموقع المراداستكشافه بؤعماق مختلفة ٌمكن 

ول على عٌنات التربة للتعرؾ على نوعٌةوترتٌب من خاللها الحص

الطبقات التحتٌة ، وٌمكن تنفٌذ الحفر إما ٌدوٌاً أو بواسطة معدات آلٌة 

 : أخرى، وتوجد عدة طرق للحفر من أهمها

 

 Test Pits and Open Cuts حفر االختبارات المكشوفة – 1 – 4

األدوات ٌتم عمل حفر االختبارات المكشوفة ٌدوٌاًباستخدام بعض 

( أو آلٌاً بحٌثتسمح هذه 2المستخدمة بالٌد كما هو موضح فً الشكل رقم )

الحفر برإٌة طبقات التربة فً وضعها الطبٌعً وبشكل واضح ، وٌجب أن 



 

 

تكون هذهالحفر متسعة بشكل ٌمّكن من إجراء االختبارات فٌها بحٌث ال 

م 4عمق ( م . وهذه الحفر تعتبر اقتصادٌة حتى 1.76ٌقل عرضها عن )

وؼٌر اقتصادٌة ألعماق أكبر من ذلك أو تحتمنسوب المٌاه الجوفٌة ، 

وٌمكن بواسطة هذه الحفر عمل االختبارات الدقٌقة باالتجاهاألفقً أو 

الرأسً ، وتإخذ منها عٌنات التربة المقلقلة أو ؼٌر المقلقلة 

إلجراءاالختبارات علٌها ، وتستخدم أٌضاً لدراسة الشقوق المكشوفة 

تكشاؾ مناطق الصخرالضعٌؾ ، وٌلزم أخذ كافة وسابل الحٌطة واس

والسالمة لتدعٌم جدران الحفر وحماٌتها منالعوامل الطبٌعٌة حتى ٌتم 

االنتهاء من العمل بها وأخذ العٌنات المطلوبة ، ثم ردمهذه الحفر وتسوٌتها 

 ودكها بالطرق الفنٌة المناسبة

 Auger Boring الحفر بالمثقاب – 2 – 4

ؤلؾ المثقاب من آلة مصنوعة من الفوالذولها حافة حادة قادرة على حفر ٌت

م فً التربة 6التربة ، وٌعمل المثقاب ٌدوٌاً وآلٌاً بشكل اقتصادٌحتى عمق 

م فٌتم 6اللٌنة القادرة على الثبات دون انهٌار ، أما إذا زاد الحفر عن 

ً الحفر التمهٌدي االستعانة بمواسٌر تؽلٌؾ ، وتعتبر هذه الطرٌقة مناسبة ف

،وكذلك فً التربة التً بها نسبة كبٌرة من الحصى أو الصخرٌة أو عند 

 حفر عدد كبٌر منالجسات ، وٌوضح الشكل رقم

 .الجهاز المستخدم فً طرٌقة الحفر بالمثقاب (2)

 Shell and Auger Boring الحفر بالمثقاب وماسورة التؽلٌؾ – 3 – 4

لٌاً بمساعدةبرج حفر ثالثً القوابم ورافعة تشؽل أذرع المثقاب بالٌد أو آ

كبٌرة ، وٌمكن كسر األحجار الصؽٌرة والطبقات الصؽٌرةمن الصخر 

مركبة على أذرع المثقاب ، وٌتم  Chisel bitبمساعدة لقمة إزمٌل 

إقحامالؽالؾ بالتربة بواسطة الطرق علٌه بمدقة من رافعة ، وٌستعمل 

م( وٌصل قطره إلى 36صل إلى )الجهاز الٌدوي فً الحفرإلى أعماق ت

م( وتصلعندها أقطار مواسٌر 61مم( والجهاز اآللً حتى عمق )311)

( مم وتسخدم هذه 411( إلى )81التؽلٌؾ وأدوات الحفر من )

الطرٌقةللحفر فً التربة الطٌنٌة وخصوصاً الشدٌدة الصالبة والقاسٌة منها 

 . ، وكذلك فً التربةالرملٌة وتربة الصخور الضعٌفة



 

 

 

 Percussion Boring الحفر بالطرق – 4 – 4

ٌستعمل فً هذه الطرٌقة جهاز حفر متنقلٌقوم بكسر بنٌة التربة عبر الطرق 

المتكرر على سكٌن أو إسفٌن للحفر ، وٌضاؾ الماءأثناء العمل ، وٌتم رفع 

ناتج الحفر إلى الخارج على دفعات ، وٌمكن من خالل هذهالطرٌقة 

لة بواسطة أدوات وأجهزة استخراج العٌنات فً الحصول على عٌنات مقلق

 . التربةالصخرٌة

 

 Wash Boring الحفر بطرٌقة االجتراؾ – 5 – 4

ٌتم حفر التربة بالطرق علٌها بإزمٌل أوآلة حادة ، وٌدفع الماء تحت 

الضؽط فً أنبوب داخلً قابل للدوران أو الصعود أوالنـزول خالل أنبوب 

الماء المضؽوط استخراج التربةالمحفورة ؼالفً خارجً ، وٌتم بواسطة 

من بٌن األنبوب الداخلً والؽالؾ الخارجً حٌث ٌشٌر ناتج الحفر الذى 

ٌخرج مناألعلى إلى نوعٌة التربة الجاري حفرها ، ولدى حصول تؽٌٌر 

فً نوعٌة ناتج الحفر ٌتمإٌقاؾ الحفر حٌث ٌعتبر مإشراً إلى تؽٌٌر فً 

ها ، وٌتموصل أنبوبة أخذ العٌنات بنهاٌة نوعٌة طبقة التربة الجاري حفر

قضٌب التخرٌم أو باألنبوبة الداخلٌة عند أخذ عٌنة منطبقة التربة الجدٌدة ، 

وٌتابع الحفر . وتستخدم هذه الطرٌقة فً التربة الرملٌةوالطمٌٌة والطٌنٌة ، 

 . ( طرٌقة الحفر بهذه الطرٌقة4وٌوضح الشكل رقم )

 

 Rotary Boring الحفر الدورانً – 6 – 4

ٌتم الحفر بواسطة لقمة دوارة تبقى فٌتالمس قوي مع قاع الحفر ، وتحمل 

هذه اللقمة بواسطة مواسٌر التخرٌم المجوفة والتٌتدار برأس دوار ذو 

تركٌبة مالبمة ، وٌضخ سابل الحفر بشكل مستمر إلى األسفل عبرمواسٌر 

فع ناتج الحفر التخرٌم المجوفة من أجل تسهٌل عملٌة الحفر ، ولٌتم د

إلىالخارج ، وٌتكون السابل بشكل عام من الماء ، وٌمكن استعمال طٌن 

الحفر أو الهواءبدالً منه ، وذلك حسب نوعٌة األجهزة والتربة التً ٌتم 

وهناك طرٌقتان للحفر الدورانً  . حفرها ، وٌتم أخذ العٌناتبؤجهزة خاصة



 

 

 : هما

 Open Holes الحفر المكشوفة .1

الحفر بواسطة اللقمة الدوارة التً تحفر التربة الداخلة فً مجال وٌتم فٌها

قطرها ، وتإخذالعٌنات من فترة ألخرى ، وتستخدم هذه الطرٌقة لجمٌع 

 . أنواع التربة المختلفة بما فٌهاالصخر اللٌن

 Core Drilling حفر العٌنات الصخرٌة .2

ة المستمرة وهً للحفر بالصخر بحٌث ٌمكن الحصول على العٌنة الصخرٌ

 . للطبقات علىكامل عمق الحفر بواسطة الجهاز نفسه

 Continuous – Flight الحفر باستخدام الحفار المتصل – 7 – 4

Auger 

وفً هذه الطرٌقة ٌتم إنزال الحفارواستخراج التربة على رأس الحفار 

(م وهذهالطرٌقة تعتبر 2بواسطة دفع أنبوبة رقٌقة على أعماق طولها )

 . ع الطرق ألخذ العٌنات وتستخدم فً جمٌع أنواع التربةأسهل وأسر

 

---------------------------------------------------------------------------

------------------ 

 

 ردم الحفر .2

عند االنتهاء من عملٌة الحفر وأخذ العٌناتٌجب إعادة إؼالق الحفر بالتربة 

أن تصب فٌها الخرسانةالعادٌة أو المونة األسمنتٌة الجافة ودكهـا جٌداً ، أو 

، وذلك حتى ال تتسبب هذه الحفر فً إنضؽاط التربة أوتكون ممراً للمٌاه 

 الجوفٌة أو أٌة أخطار أخرى

. 

 عدد وعمق الجسات .3

 

 : عدد الجسات – 1 – 6

ٌتوقؾ عدد وبعد الجسات وحفر االختبارات عنبعضها على مساحة الموقع 

راسته ، وفً المواقع الكبٌرة ٌتعلق األمربطبوؼرافٌة المطلوب د



 

 

وجٌولوجٌة الموقع ، وكذلك المنشآت المراد إقامتها علٌه حسب 

أهمٌتهاواستعماالتها عالوة على نوعٌة التربة نفسها حٌث إن الهدؾ من 

هذه الجسات هو الحصولعلى خواص طبقات التربة وسماكاتها وأعماقها 

على نتابج تقرٌرالمسح االبتدابً المشار إلٌه فً ومٌولها ، وٌتوقؾ أٌضاً 

م( فً كل اتجاه 61الفصل األول ، وٌمكن عمل الجسات مبدبٌاً على بعد )

طبقاً لشبكة خطوط متعامدة أو حسب ما ٌتفق علٌه . أما فً 

( فإنه ٌمكن عمل 3م6.111المشارٌعالصؽٌرة التً ال تتجاوز مساحتها )

وقع إضافة إلى جسة فً المنتصؾ ، جسات فً كل زاوٌة من زواٌاالم

وفً حالة وجود تكهفات فً الحجر الجٌري أو وجودتشققات فإنه ٌلزم 

( م أما إذا لم تحقق عدد 6( إلى )4عمل جسات متقاربة من )

الجساتومواقعها األهداؾ المرجوة من حٌث الحصول على طبقات التربة 

التً تم الحصول  وسماكاتها وأعماقهاومٌولها ، أو إذا أظهرت العٌنات

علٌها أن هناك تؽٌراً فً خواصالتربة تشٌر إلى أهمٌة زٌادة أخذ العٌنات 

فً سبٌل الوصول إلى نتابج تتفق مع التؽٌٌرالذى تمت مالحظته ، فإنه 

ٌجب إعادة النظر فً زٌادة عدد الجسات وأعماقها وطرقاالختبارات حسب 

ا ، وٌوضح الشكل رقم احتٌاجات الموقع ، لتحقٌق األهداؾ المرجوة منه

 . ( طرٌقة توزٌع الجسات5)

 

 

 

 : عمق الجسات – 2 – 6

ٌتوقؾ عمق الجسات على نوع المنشآت وحجمهاوارتفاعها وشكلها 

وأوزانها عالوة على نوع التربة وخواصها المٌكانٌكٌة ، وٌجب أنٌشمل 

العمق على طبقات التربة المساعدة على مقاومة أحمال المنشؤة بدون 

انضؽاطشدٌد لهذه الطبقات ، أو حصول انهٌار فٌها ناتج عن القص حدوث 

، وفً الحاالت االعتٌادٌة الٌقل عمق الجسة عن عشرة أمتار أو ثالثة 

أضعاؾ عرض أكبر قاعدة أٌهما أكبر ، وال بد أنتخترق الجسات جمٌع 

الطبقات ؼٌر المناسبة كالردمٌات وطبقات التربة الضعٌفة والعضوٌةإلى 

المتحجرة والسمٌكة ، وعند وجود طبقة صلبة أو كثٌفة سطحٌة  الطبقات



 

 

فإنه ٌلزمامتداد الجسة إلى عمق أكبر للتؤكد من عدم وجود طبقات تحتٌة 

تتؤثر باالجهادات ، وعندالوصول إلى الطبقات الصخرٌة فإنه ٌجب 

( م أو سمك طبقةالصخر أٌهما أكبر فً 4( إلى )2.6اختراقها بمسافة )

(م أو سمك طبقة الصخر أٌهما أكبر فٌحالة 7لمتماسك و)حالة الصخر ا

( أهمٌة أن ٌكون عمق الجسات 6الصخر اللٌن ، وٌوضح الشكل رقم )

  . مخترقاً لطبقاتالتربة المختلفة

 

 عٌنات التربة .1

 : أماكن استخراج العٌنات – 1 – 7

تستخرج العٌنة األولى من سطح األرض مباشرة، وتستخرج العٌنات 

بمعدل عٌنة كل متر على األقل ، وكذلك عند تؽٌر الطبقات ،وٌجب  التالٌة

أخذ الحٌطة والحذر حتى ال ٌحصل إؼفال اكتشاؾ طبقات من التربة ذات 

سماكات صؽٌرة، كما ٌجب أن تكون كمٌة العٌنات كافٌة إلجراء 

 . االختبارات المطلوبة

 

 : أخذ العٌنات – 2 – 7

ألعمااللجٌوتقنٌة ، وال تقل أهمٌته عن ٌعتبر أخذ العٌنات من أهم مراحل ا

االختبارات التً ستجري علٌها ، لذا فإنه من الضرورٌتحري الدقة 

والحٌطة عند أخذ العٌنات وطرٌقة تعببتها لتكون عٌنات ممثلة لطبٌعةالتربة 

األصلٌة ، وٌتم أخذ عٌنات فً التربة المفككة والمتماسكة إما المقلقلة أو 

 -: على النحو التالً Stockpiles كن تخزٌن التربةؼٌرالمقلقلة ومن أما

 : Cohesionless Soil Sampling عٌنات التربة المفككة .0

من الصعب الحصول على عٌنات ؼٌر مقلقلة فٌالتربة المفككة كالتربة 

الرملٌة أو التربة التً بها نسبة كبٌرة من الركام ، وتإخذعٌنات بحد أدنى 

أخذ العٌنات الرقٌقة الحواؾ ، وفً بعضاألحٌان  من القلقلة بواسطة أنابٌب

ٌتم أخذ العٌنات عن طرٌق تجمٌد المنطقة المحٌطة بالعٌنة ، ولصعوبة 

الحصولعلى عٌنات جٌدة فإنه ٌجري عادة عمل بعض االختبارات الحقلٌة 

فً الموقع ، وٌتم أخذالعٌنات المقلقلة إما ٌدوٌاً باستخدام أدوات الحفر 



 

 

أو آلٌاً باستخدام معدات الحفر اآللٌة  Auger رٌك والبرٌمةالٌدوٌة مثل الك

باألعماق التً ٌحددها المهندس المشرؾ ،وذلك لعمل اختبارات الوحدة 

الوزنٌة والوزن النوعً للتربة وتصنٌؾ التربة والتحلٌاللمٌكانٌكً وتحدٌد 

 . نسبة تحمل كالٌفورنٌا واالختبارات الكٌمٌابٌة وؼٌرها فً المعمل

 : Disturbed Sampling عٌنات المقلقلةال .1

وهً العٌنات التً ٌكون فٌها بنٌة التربةمتفككة وخواصها المٌكانٌكٌة قد 

تؽٌرت أثناء أخذ العٌنة ، وٌمكن أخذها بالطرٌقةالٌدوٌة . أما فً التربة 

المتماسكة فٌمكن أخذها أثناء الحفر بالمثقاب أو بالمثقابوماسورة التؽلٌؾ . 

ر فإنه ٌمكن أخذ العٌنات أثناء الحفر بطرٌقة االجترافؤو أما فً الصخ

 . الطرق أو الحفر الدورانً

 : Undisturbed Sampling العٌنات الؽٌر مقلقلة .2

وتكون عٌنات التربة هذه محتفظة ببنٌتهاوخواصها األصلٌة ، وٌمكن 

الحصول علٌها من التربة المتماسكة بطرٌقة القطع بالٌدللحصول علٌها 

واحدة عن طرٌق أنبوب استخراج العٌنات ذو الحافة القاطعة . أما  كتلة

فٌالتربة الصخرٌة فٌتم الحصول علٌها بطرٌقة الحفر الدورانً حٌث ٌتم 

 . الحصول على عٌنةمستمرة على عمق الحفر بواسطة الجهاز نفسه

 : Stockpiles Sampling عٌنات التربة من األكوام وأماكن التخزٌن .3

ات التربة هذه محتفظة ببنٌتهاوخواصها األصلٌة ، وٌمكن وتكون عٌن

الحصول علٌها من التربة المتماسكة بطرٌقة القطع بالٌدللحصول علٌها 

كتلة واحدة عن طرٌق أنبوب استخراج العٌنات ذو الحافة القاطعة . أما 

فٌالتربة الصخرٌة فٌتم الحصول علٌها بطرٌقة الحفر الدورانً حٌث ٌتم 

 . عٌنةمستمرة على عمق الحفر بواسطة الجهاز نفسه الحصول على

 : Rock Sampling عٌنات الصخور .4

عند استخراج عٌنات الصخور ٌتم استخداماألجهزة الخاصة باستخراج 

عٌنات التربة بعد استبدال أجهزة الحفر بالصخور ، وٌستحسناستشارة من 

وجودة لتحدٌد له خبرة ومعرفة فً جٌولوجٌا المنطقة وأنواع الصخور الم

مدىقوة وتحمل الصخر ومدى الحاجة ألخذ عٌنات منه . وفً الصخور 

المتماسكة ٌتم أخذ عٌناتاسطوانٌة إلجراء تجارب الضؽط علٌها ، أما فً 



 

 

حالة الصخر اللٌن والهش فٌمكن استخراجالعٌنات بعد حقنها باألسمنت 

الحفر  لربط أجزاء الصخر مع بعضها ، وٌمكن من خالل وضع األسمنتفً

 . المتجاورة معرفة اتجاه وترتٌب التشققات فً الطبقات الصخرٌة

 : تعببة العٌنات – 3 – 7

ٌتم تعببة العٌنات فور الحصول علٌهابؤوعٌة ٌحكم إؼالقها مثل األوعٌة 

البالستٌكٌة أو فً أكٌاس من البالستٌك ، ومن ثمتوضع داخل أكٌاس من 

ا عند إدخالها بالكٌس ،وٌجب أن النسٌج مع أخذ الحٌطة والحذر بعدم دكه

تمأل العٌنة الوعاء ما أمكن ، وفً حالة كون العٌنة من العٌنات 

المستمرةكعٌنات الصخور فٌتم حفظها فً علب ذات تقسٌمات بؤقطار 

مناسبة بحٌث تمسك بالعٌنات دونضؽطها ، أما فً حالة استخراج العٌنات 

اسبة من الجفاؾ أو من تؽٌر الؽٌر مقلقلة فٌجب حماٌة هذه العٌنات بطرقمن

حجمها أو إنزالقها فً الوعاء ، وبالنسبة للعٌناتالمؤخوذة من التربة 

المتماسكة والمقطوعة على هٌبة مكعبات فإنه ٌمكن أن تؽطى العٌناتجٌداً 

بطبقة أو أكثر من الشمع ، وتوضع كل عٌنة على حدة فً ؼالؾ خارجً 

 . ماٌتها أثناء النقلله نفسؤبعادها من الخشب أو ما شابهه لح

 

 : نقل وتخزٌن العٌنات – 4 – 7

 : فً جمٌع األحوال ٌجب تسجٌل البٌاناتالتالٌة عند أخذ العٌنات

o ًالموقع العام مع إٌضاحه على رسم كروك . 

o المعلومات العامة عن المشروع . 

o رقم الحفرة وأبعادها . 

o عدد العٌنات وأماكن استخراجها . 

o ٌنة وحالة الطقستارٌخ أخذ الع . 

o طرٌقة أخذ العٌنات . 

o المساحة أو الكمٌة التقرٌبٌة . 

o منسوب المٌاه الجوفٌة فً حالة اكتشافه . 

o وصؾ عام للتربة . 

o أٌة معلومات أو مالحظات أخرى ٌراها من ٌقومعلى أخذ العٌنات . 



 

 

وتوضع األنابٌب فً أرفؾ خشبٌة مخصصة لهذاالؽرض ، وذلك للتؤكد 

ضعها فً موضع رأسً وعدم تحركها أثناء النقل ، وتبقى علىهذا من و

الوضع حتى ٌتم استالمها من قبل فنًٌ المعمل ، وٌجب أٌضاً حماٌة 

العٌنات من أشعةالشمس والحرارة العالٌة ، وكذلك من التجمد وحماٌتها 

أثناء النقل من االهتزازات ومنتحطم حاوٌات العٌنات ، وٌفضل إرسال 

ؽٌر مقلقلة إلى المعمل فور استخراجهاوتخزٌنها فً أماكن معتدلة العٌنات ال

 . الحرارة

وتإثر طرٌقة أخذ العٌنات ونقلها أو طرٌقةتجهٌزها لالختبارت المعملٌة 

وخصوصاً العٌنات الؽٌر مقلقلة منها على نتابج اختباراتالقص ، وذلك 

 أو Excess Pore Water Pressure بزٌادة فً ضؽط الماء الزابد

ولحماٌة العٌنات من  Effective Stresses انخفاض فٌقٌمة الضؽط الفعلٌة

 : هذه القلقلة البد مناتباع ماٌلً

o  استخدام أنابٌب أخذ العٌنات ذات الحافةالرقٌقة والتً تكون نسبة

 . ?26 – 21المساحة للقطر الخارجً والداخلً لحافة األنبوبة فٌها من 

o 5ى قطرها أقل من أن تكون نسبة طول العٌنة إل . 

o التقلٌل من كمٌة االحتكاك داخل أنبوبة أخذالعٌنات . 

o المحافظة على العٌنات عند نقلها من الحركةواالهتزازات . 

o  المحافظة على العٌنات عند قصها وتجهٌزهالالختبار فً المعمل

 . والحرص على عدم دكها

o ةالمحافظة على نسبة الرطوبة الطبٌعٌة لعٌناتالترب . 

o استخدام أنبوب أخذ العٌنات من نوع المكبس Piston-Sampler  كلما

 . أمكن ذلك

o استخدام سابل كثٌؾ أو وحل عند أخذ عٌناتالطٌن الناعمة . 

 

 

 

 



 

 

Joints for Concrete : الفواصل فً الخرسانة 

 

الخرسانة كؤي مادة أخرى تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة وإن التؽٌٌرات 

ما لم ٌتم الحد منها  ( cracks) حجم قد تنتج الشقوق فً الخرسانةفً ال

 .والسٌطرة علٌها بشكل صحٌح

وٌتم تصمٌمها وبناإها للقضاء والحد  (joints) وٌتم ذلك بعمل الفواصل

من تشققات الخرسانة وذلك عن طرٌق جمع وتوزٌع وتشتٌت قوى االجهاد 

(stress forces )  ًدرجةالحرارة والرطوبةالناجمة عن االختالفات ف 

إن عدم وجود أو كفاٌة الفواصل الخرسانٌة ٌإدي إلى حدوث شروخ 

 خرسانٌة ؼٌر مربٌة

وحتى تكون الفواصل فعالة فإنه ٌجب أن تإدي الوظٌفة التً وجدت الجلها 

 ومثبتة بشكل صحٌح

 

 : أنواع الفواصل الخرسانٌة

 Construction Joint فاصل الصب .1

 Expansion Joint فواصل التمدد . .2

 Settlement Joint فواصل الهبوط .3

 Isolation Joints فواصل العزل .4

 Control Joint فواصل التحكم .5

 Pressure Reliving Joint فواصل تخفٌؾ الضؽط .6

 

ُُ : فاصل الصب  Construction Joint أوالً

 

عمله هو الفاصل الناتج عن عمل صبتٌن متجاورتٌن للخرسانة ، و ٌتوجب 

 . بسبب عدم الصب بعملٌة مستمرة ومضً فترة زمنٌة بٌن عملٌة الصب

 Minimum وٌجب عمل فاصل الصب للخرسانة فً أماكن القص األقل

Shear سواء كان ذلك للبالطات أو الكمرات أو األرضٌات …. 

اذا كان الفاصل فً سقؾ أو كمرة أ و عمود فانه ٌتم عمل الصبة االولى 



 

 

بحٌث لما نصب الصبة الخرسانٌة الجدٌدة تتماسك مع  56بدرجة مابلة 

 بعضها البعض

 : وهنا نقؾ عند بعض المعلومات الهامة

 

توجد فى منتصؾ  "max positive moment " اقصى عزوم موجبه -1

توجد فوق  " max Negative moment " البحر وأقصى عزوم سالبه

 الركابز

عند نقط  " min moment " ( اقل عزوم ) تقول إلى الصفر تقرٌبا -2

 إنقالب العزوم عند ربع أو خمس البحر تقرٌبا

توجد على بعد ) عمق  " max shear force " اقصى قوى قص -3

 ( من وش الركٌزه 3القطاع / 

توجد عند منتصؾ البحر اى  " min shear force " اقل قوى قص -4

 " max moment " عند أقصى عزوم

 

 

 (6-5-7( و)4-5-7ححسب الكود االمرٌكً )

 

 . ٌجب ان تكون فواصل الصب بشكل ال تضعؾ من قوة المقطع االنشابً

االحتٌاطات ٌجب ان تتخذ لنقل قوى القص والقوى االخرى من مقطع 

 . الخر خل الفاصل

 فواصل الصب للبالطات -1

لكل من  span ٌجب ان تكون ضمن المنطقة بٌن منتصؾ الى ثلث المجاز

 االعصاب) girders والجسور العرضٌة BEAM الجسور slabs البالطة

rib فً باطات الربس او الهوردي) 

جسور ربٌسٌة متقاطع معها جسور ) girders الفواصل فً الجسور -2

ٌكون الفاصل على مسافة  (ribbed slab عرصٌة مثل البالطات المعصبة

ال تقل عن ضعؾ عرض منطقة التداخل للجسور .حسبب رأي اللجنة 

 : لكودالمدققة ل



 

 

فواصل الصب ٌجب ان ٌكون فً المناطق التً ٌكون فٌها المنشؤ بؤقل قوى 

عندما تكون فٌها قوى القص الناتجة عن الوزن هً لٌست المهمه ) 

 span االكبر( كما هو معروؾ فً هذه الحالة ٌكون فً منتصؾ المجاز

وٌكون الفاصل بشكل عمودي هنا مناسب، التصمٌم على القوى الجانبٌة 

 :ب ان ٌإخذ فً معالجة الفواصل وذلك من خاللٌج

وذلك من خالل عمل فجوات فً الخراسانه  shear keys مفتاح القص ·

 درجة 56القٌمة ) تنفذ خالل مرحلة الطوبار بحٌث ٌكون زواٌا التجوٌؾ 

). 

وتكون بشكل متباعد  Intermittent shear keys مفاتٌح قص متباعدة ·

 (او) طرٌقة التناوب

 Diagonal Dowels(Starter خدام قضبان تشرٌك بشكل مابلاست ·

bars) 

 Shear Transfer Method طرٌقة القص ناقل ·

 : Expansion Joint ثانٌا ً فواصل التمدد

 

الؽرض من عمل فواصل التمدد للمبانً هو التحكم فً الشقوق التً تحدث 

ة لعوامل للخرسانة ولخفض مقاومة التمدد واالنكماش فً الخرسانة نتٌج

 . الطبٌعة وتؤثٌر البٌبة

وٌجب اختٌار األماكن المناسبة لفواصل التمدد الراسٌة فً المبانً والتً 

 Horizontalمن الممكن أن تظهر فٌها الشروخ بسبب قوة الشد األفقٌة 

stress 

وتحدد المسافة بٌن فاصل تمدد وأخر بناء علً توقع تمدد حابط مبنً أو 

م الحابط لقوة الشد األفقٌة وأماكن تواجد الفتحات جزء منه ومقاومة تصمٌ

 الخ…فً الحابط ..أبواب شبابٌك 

سم والمسافة األفقٌة فً المبانً الخرسانٌة تتراوح 3عرض فاصل التمدد 

م مع مراعاة عمل فواصل أخرى فً أجزاء المبنً الؽٌر  71إلً  51بٌن 

ر لألسوار المستمرة متكافبة فً الوزن ، والبعد األفقً بٌن فاصل تمدد وآخ

 . م 23



 

 

 متر 41وفً بعض المواصفات مثل البرٌطانٌة كل 

 Settlement Joint ثالثا ً: فواصل الهبوط

 

الؽرض من هذا النوع من الفواصل هو حماٌة المبانً من هبوط للتربة 

وتكون فً األماكن  Vertical Displacement والتً تسبب إزاحة راسٌة

تكافبة بالوزن أو أماكن حدوث الهبوط وٌجب أن أو أجزاء المبنً الؽٌر م

سم و ٌبدأ 3تعمل بفاصل قاطعا طول المبنً بؤكمله وسمك فً حدود 

الفصل من االساسات وٌنتهً فً اعلً سقؾ مرورا بجمٌع األدوار وٌجب 

اخذ االحتٌاطات عند التصمٌم لعوامل الرطوبة والندي الذي قد ٌتكون 

 . داخل هذه الفواصل

 

 

 : واصل الهبوط فً الحاالت التالٌةتستخدم ف

 

اختالؾ نوع التربة أسفل االساسات ألن الهبوط النسبً للمنشؤ ٌختلؾ  -1

 .حسب نوع التربة

اختالؾ توزٌع األحمال فً المبنى اختالفاً واضحا،ً كما ٌحدث فً مآذن  -2

المساجد مثالً التً تتعرض لقوى أفقٌة كبٌرة مقارنة بباقً أجزاء المسجد 

الرتفاعها الواضح، فتفصل مآذن المساجد عن باقً المسجد فصالً  نظراً 

 .كامالً ؼالباً 

اختالؾ التصرؾ اإلنشابً ألجزاء المبنى اختالفاً كبٌراً كاختالؾ  -3

 .فً المبنى spans أطوال المسافات بٌن األعمدة

البناء بجوار مبنى قدٌم أل ن المبنى القدٌم ٌكون قد وصل لحالة  -4

و توقؾ الهبوط ) الترٌٌح ( بٌنما أي مبنى جدٌد ٌحدث له هبوط االستقرار 

 .متفاوت لفترة من عمره المبكر

اختالؾ منسوب التؤسٌس ألجزاء المنشؤ و خصوصا عند اختالؾ طبقة  -5

 .التاسٌس

 



 

 

و ٌتم تنفٌذ هذه الفواصل فً خرسانة االساسات و ما فوق االساسات بٌنما 

سطح االساسات و هذا من الفروق  ٌتم تنفٌذ فواصل التمدد من أعلى

 .الجوهرٌة فً اؼراض االستخدام

 

 

 (هً فواصل تمدد)Isolation Joints رابعا ً : فواصل العزل

 

تسمح بالتمدد األفقً البسٌط الناتج عن انكماش البالطات أو االساسات أو 

كما أنها تسمح بالتمدد الراسً عند حدوث هبوط بالتربة ومن  , الحوابط

 . ن ال تحوي أي نوع من أنواع التسلٌحالمهم أ

 Control Joint خامساً : فواصل التحكم.

وهً فواصل تسمح للخرسانة باالنضؽاط لمنع حدوث شروخ ناتجة عن 

انكماش الخرسانة بسبب التؽٌر الحراري،و ٌتم عملها لبالطات األرضٌة 

 . لتسمح بتمدد البالطة فً االتجاه األفقً فقط وال تسمح بالهبوط

 

 Pressure Reliving Joint سادسا ً : فواصل تخفٌؾ الضؽط

 

التً  (Frames)وهً فواصل خاصة بالتمدد األفقً فً المنشآت اإلطارٌة

تعمل فٌها تكسٌه للحوابط أو الحوابط الستابرٌة .وتهدؾ إلً تخفٌؾ 

وتظهر واضحة فً تكسٌات الحوابط مثل الرخام  , الضؽط علً الكسوة

 المفرؼة وؼٌره وفً الحوابط

 

 وحدات القٌاس فً النظام األمرٌكً واإلنجلٌزي

"Imperial units" 

 : وحدات األطوال (1)

 . . . وتعتمد على البوصة ، وهً أصؽر الوحدات

 6,6بوصة( ، القصبة =  47أقدام ) 4بوصة ، الٌاردة =  23القدم = 

 . (قدم 771ٌاردة ، أو  331قصبة ) 51ٌاردة ، الفرلنج = 



 

 

قدماً ،  6381ٌاردة ، أو  2771فرلنج ، أو  8مٌل التشرٌعً( = المٌل )ال

 . أمٌال 4الفرسخ = 

أقدام ، الكابل )وحدة قٌاس بحرٌة( =  7القامة )وحدة قٌاس عمق المٌاه( = 

 قامة 231

 . قدماً فً البحرٌة األمرٌكٌة 720 =

 . أقداماً فً البحرٌة اإلنجلٌزٌة 608 =

 . قدماً  7181المٌل البحري فً إنجلترا = 

 . قدماً  7177،2أما المٌل الدولً البحري فإنه = 

 . مٌل تشرٌعً 1،15 =

 

 : وحدات المساحات (2)

 

أقدام مربعة =  9بوصة مربعة . الٌاردة المربعة =  255القدم المربع = 

 . بوصة مربعة 2397

قصبة مربعة =  271ٌاردة مربعة . الفدان =  41،36القصبة المربعة = 

 . ة مربعةٌارد 5851

 . فدان 751المٌل المربع = 

 

 : وحدات الـسـعـة (3)

 

 : أوال : بالنسبة للمواد الجافة كالحبوب

 . بك 5كوارتات ، البوشل =  8باٌنت ، البك =  3الكوارت = 

 

 : ثانٌاً : بالنسبة للمواد السابلة

 3أوقٌة . الكوارت  27جل =  5أوقٌات سابلة ، الباٌنت =  5الجل = 

 . أوقٌة 43= باٌنت 

جالون . أما  42،6أوقٌة . البرمٌل =  238كوارت =  5الجالون = 

 . جالون 53برمٌل البترول = 



 

 

 

 : ثالثاً : وحدات الحجوم

 . قدم مكعب 37بوصة مكعبة . الٌاردة المكعبة =  2738القدم المكعب = 

 

 : رابعاً : وحدات األوزان

 أوقٌة 27، الرطل = درهم  27قمحة ، األوقٌة =  37،455الدرهم = 

رطال  223رطل )فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة( =  211القنطار = 

 . ()فً برٌطانٌا

رطل )فً الوالٌات المتحدة  3111الطن األمرٌكً )الطالوناطة( = 

 (األمرٌكٌة

 . (رطل )فً برٌطانٌا 2240 =

 

 : وحدات القٌاس فً النظام المتري (4)

 

 . دٌسمتر 21سنتمتر =  211مللٌمتر =  2111المتر = 

 . متر 2111متر ، الكٌلومتر =  21متر ، الهكتومتر =  211الٌكامتر = 

 : أوال : تحوٌل الوحدات األمرٌكٌة إلى الوحدات المترٌة

تحصل × تحصل علىالوحدةتضرب ×الوحدةتضرب 

متر 1،8472سنتٌمترٌاردة مربعة3،65علىبوصة

سنتٌمتربوصة 41،58هكتارقدم1،5157مترفدان1،1365مربعبوصة

متر 1،1384مترقدم مكعب1،4158سنتٌمتر مكعبقدم27،4872مكعبة

متر 1،7757مترٌاردة مكعبة1،9255مكعبٌاردة

لتربوصة 1،9575كٌلومتركوارت2،7194مكعبمٌل

متر 1،1939جرامقدم مربع38،4596سنتٌمتر مربعؤوقٌة7،5627مربعة

 كٌلوجرام1،5647مربعرطل

 مساحات األرض مالحظة : الهكتار هو : وحدة قٌاس

 2111جالون ) 1،36اللتر هو : وحدة لقٌاس حجم السوابل وٌعادل 

 . (سنتمتر مكعب



 

 

 

 : ثانٌاً : تحوٌل الوحدات المترٌة إلى الوحدات األمرٌكٌة

 الوحدة

 × تضرب

 تحصل على

 تحصل على× الوحدةتضرب 

 سنتٌمتر

ٌاردة 2،297بوصةمتر مربع0،3937

بوصةسنتٌمتر 49،4712فدانمتر3،572قدمهكتار1،1438مربعةسنتٌمتر

قدم 46،4257قدممتر مكعب4،3818بوصة مكعبةمتر1،172مكعب

ٌاردة 2،418ٌاردةمتر مكعب2،1947مكعبمتر

بوصة 1،266كوارتسنتٌمتر مربع2،1677مٌللتر1،732مكعبةكٌلومتر

قدم 21،7749أوقٌةمتر مربع1،1467مربعةجرام

 رطل3،3157مربعكٌلوجرام

 

 

 

 

 : قٌاس درجات الحرارة (6)

 : هناك مقٌاسان دولٌان لقٌاس درجات الحرارة . . هما

 . "Celsius "centigrade أ ( المقٌاس المبوي )

 . Fehrenheit ب( المقٌاس الفهرنهٌتً)

 : وٌتم التحوٌل من أي منهما إلى اآلخر طبقاً للعالقتٌن التالٌتٌن

 . 43( +  2،8× ؾ3 = ) م3 

 . 2،8( ÷  43 -م3 = ) ؾ3 

 

 : م إلى فهرنهٌت كالتالً 313: ٌمكن تحوٌل مثال ذلك 

 . ؾ    68 = 32 + 36 = 32 +، 1 × 20)



 

 

 : درجة فهرنهٌت تحول إلى درجات مبوٌة كالتالً 68

 . م    20 = 1،8 ÷ (32 - 68)

 

 : أهم عٌوب الخرسانة ·

ال تتحمل إجهادات الشد . ولتجنب الشروخ البد من وضع حدٌد التسلٌح  -1

 . ((قؾ )) أسفل البالطة الخرسانٌةفى الكابولى فى األس

ٌحدث لها تؽٌرات بعدٌة نتٌجة اختالؾ درجات الحرارة أو اختالؾ  -2

 . (( الرطوبة واختالؾ محتوى الخلطة. ولتجنبها ٌتم عمل )) فاصل تمدد

حتى لو كانت الخرسانة فى أحسن حاالتها إال أنها منفذة للسوابل .  -3

 خرسانة حتى ال ٌتسبب فى صدأ الحدٌدولتجنب هذا العٌب البد من عزل ال

. 

الزحؾ : وهو ٌعنى انكماش أو انضؽاط فى العمود ٌحدث تحت تؤثٌر  -4

 .حمل ثابت مع الزمن

 

 

 

 (Compressive Strength) اختبار مقاومة الخرسانة للضؽط

 

 

 -:الؽرض من التجربة -

معرفة مدى تحمل الخرسانة لقوى الضؽط المطبقة علٌه، وٌتم إجراء 

 جربة واحدة لكلت

 . متر مكعب( من الخرسانة 100 )

 

 -:األدوات المستخدمة -

 .( 31cm x20cm x20cmقالب مكعب معدنً قٌاس )  -1

 . (27mmوقطره ) (71cm-61قضٌب معدنً بطول ) -2



 

 

ٌجب أن تكون قوالب المكعبات نظٌفة تماماً وٌفضل طالبها بطبقة  -3

لخرسانة ولسهولة فك القوالب فً رقٌقة من الزٌت وذلك لمنع التصاقها با

 .الٌوم التالً

 

 -:طرٌقة االختبار -

تإخذ العٌنة من الخرسانة الحدٌثة الخلط فً الموقع ونقوم بمأل عدد  -1

 ( قوالب مكعبات بالخرسانة7)

( طبقات ثم تدمك كل طبقـة علً حـدة بواسطـة قضٌب 4بحٌث تمأل علً )

 ( مرة36الدمـك بعدد )

وزع عدد الضربات بانتظام علً سطح الخرسانة وبعد لكل طبقة بحٌث ت

 االنتهاء من دمـك الطبقـة

العلوٌة ٌسوي سطحها مع سطح القالب بواسطة المسطرٌن ، وٌتم كتابة 

 البٌانات الالزمة علً المكعب

الخرسانً وٌإرخ على وجهها العلوي تارٌخ الصب وعٌار الخرسانة ) 

 . ( نوعها

 

بالخرسانة بعٌداً عن أشعة الشمس وعن أي  تحفظ القوالب المملوءة -2

 .( ساعة35اهتزاز وذلك لمدة )

 

تحفظ المكعبات فً الموقع فً مكان بعٌد عن االهتزازات وتؽطً لمدة  -3

(35days) ثم تفك من القوالب 

والثالثة  (7daysوترقم وتؽمر فً الماء ثم تختبر العٌنات ثالثة منها بعد )

 (38daysاألخرى بعد ) 

باختبار أحمال الضؽط بعد إخراجها مباشرة من الماء وهً مازالت وذلك 

 .رطبة

 

تجري اختبارات علً الموقع أثناء التنفٌذ للتؤكد من أن خواص  -4

 الخرسانة تتفق مع تلك التً حددت



 

 

( قوالب لكل منشؤ أو لكل ٌوم صب أو لكل 7لها، وٌجب اختبار )

(211m3) من الخرسانة فً المنشؤ 

مقاومة القوالب فً الضؽط عن المقاومة الممٌزة المحددة  وٌجب أال تقل

 .للتصمٌم

 

لمعرفة  (38daysو) (7daysٌتم كسر المكعبات الخرسانٌة عادة بعمر)

مقاومة الخرسانة فً كل عمر، بحٌث توضع المكعبات بٌن سطحً آلة 

من  (F)الضؽط وتطبق علٌها حمولة منتظمة، ثم نقوم بحساب جهد الكسر

 -: لة التالٌةخالل المعاد

 

F = P/ A 

 

 

F = هو جهد الكسر ووحدته (kg /cm2) 

 

P = هو حمل الكسر المستعمل ووحدته (kg) 

 

A = هً مساحة أو مسطح مكعب الخرسانة أو مسطح االسطوانة ووحدتها 

(cm2 

 

 إلٌكم أوزان المتر الطولً من الحدٌد

على  سم ( ثم وضعنا211متر )  2بمعنى لو قطعنا قضٌب حدٌد طوله 

 المٌزان سٌكون وزنه حسب قطره كالتالً

 كٌلو ؼرام 1.33مم وزن المتر الطولً منه  7حدٌد قطر 

 كٌلو ؼرام 1.52مم وزن المتر الطولً منه  8حدٌد قطر 

 كٌلو ؼرام 1.74مم وزن المتر الطولً منه  21حدٌد قطر 

 كٌلو ؼرام 1.93مم وزن المتر الطولً منه  23حدٌد قطر 

 كٌلو ؼرام 2.36م وزن المتر الطولً منه م 25حدٌد قطر 



 

 

 كٌلو ؼرام 2.74مم وزن المتر الطولً منه  27حدٌد قطر 

 كٌلو ؼرام 3.17مم وزن المتر الطولً منه  28حدٌد قطر 

 كٌلو ؼرام 3.67مم وزن المتر الطولً منه  31حدٌد قطر 

 

 األساسات الخازوقٌة

 

 التعتمد نظرٌة هذا النوع من التؤسٌس على نقل أحم

المبنى من مستوى قرٌب من سطح األرض إلى السطح الصالح للتؤسٌس 

على أعماق بعٌدة وذلك فً حالة عدم وجود هذا السطح المناسب على 

أعماق قرٌبة . هذا وقد تعتمد بعضها على نظرٌة االحتكاك المباشر حٌث 

أن أي طول من المواد التً تدق فً أي تربة )ماعدا الماء( تعطى احتكاكاً 

تناسب تناسباً طردٌاً مع الطول الممتد فً األرض ... ومن هذا المنطلق ٌ

 -:تنقسم الخوازٌق إلى نوعٌن ربٌسٌٌن هما

 خوازٌق األرتكاز -أ

متر  8وتعتمد على نظرٌة نقل أحمال المبنى إلى أعماق كبٌرة تتراوح بٌن 

متر تحت سطح األرض حسب عمق السطح المناسب للتؤسٌس...  36إلى 

 .للمبانً الهٌكلٌة ذات األحمال الكبٌرة وتستعمل

 :خوازٌق االحتكاك -ب

وتعتمد على تحمل التربة المحٌطة بالخازوق لألحمال الناتجة عن المبنى 

مرة من  41بالحتكاك المباشر ... وعادة ٌتحدد طول الخازوق بمقدار 

قطرة ... كما ٌتخذ الخازوق شكل متعرج مما ٌساعد فً زٌادة قوة 

 .... ٌنه وبٌن التربة المحٌطةاألحتكاك ب

 

وتنقسم الخوازٌق من ناحٌة المواد المستعملة إلى أنواع كثٌرة نذكر منها 

 -:ماٌلً

 

 :الخوازٌق الخشبٌة *

وتستعمل لألراضً الطٌنٌة الرخوة وقد تستعمل الخوازٌق الطوٌلة منها 



 

 

 لألرض الرملٌة... وٌراعى عند استخدام هذا النوع من الخوازٌق أن ٌكون

الخشب المستخدم خالً من العٌوب ومقاوم للمإثرات المتعرض لها 

وٌفضل استعمال الخشب العزٌزى نظراً لمقاومته للرطوبة والمٌاه ... كما 

ٌجب أن توضع هذه الخوازٌق بؤكملها تحت منسوب المٌاه الجوفٌة بعد 

م دهانها بمادة البتٌومٌن أو القطران أو حقنها بمادة الكٌروزوٌت حتى تقاو

التعفن والتآكل ... وفً حالة خوازٌق الدق الطوٌلة ٌجب أن تجهز بكعب 

مدبب عند أسفله وطوق حول رأسه وٌكون من ماجة الحدٌد حتى تعطى 

 .... الخازوق قوة اختراق أثناء الدق

 :الخوازٌق الحدٌدٌة *

تستعمل هذه الخوازٌق فً التربة ذات الكثافة العالٌة واألحمال الكبٌرة 

اختراق هذه الخوازٌق لها ... وٌعمل هذا النوع إما من كمرة من لسهولة 

الحدٌد أو ماسورة تمأل بالخرسانة. وفً بعض الحاالت ندهن سطح هذه 

الخوازٌق المعرضة للتربة وجهٌن على األقل بالبتٌومٌن أو القطران أو 

بطالبها بالسالقون وبوٌة الزٌت لحماٌتها من الصدأ . كما قد تستخدم 

الكافور لمقاومة تؤثٌر الكهرومؽناطٌسٌة فً التربة للحد من زٌادة طرٌقة 

الحموضة والرطوبة فٌها وذلك لمنع الصدأ فً هذه الخوازٌق كمثل التً 

تستعمل فً خوازٌق المصاعد الهٌدرولٌكٌة أو عند استعمالها فً 

األساسات الخاصة لمبانً ناطحات السحاب كما سٌذكر فٌما بعد فً باب 

صاعد . وقد ٌزٌد سمك الخازوق فً بعض الحاالت لتعوٌض تشٌٌد الم

 .ماٌنتظر منه من التآكل نتٌجة الصدأ وخالفة

 :الخوازٌق المركبة *

وٌتكون هذا النوع من الخوازٌق من مادتٌن مختلفتٌن مثل دق خازوق 

خشبً فً األرض حتى سطح التؤسٌس ثم عمل خازوق خرسانً فوقه 

استعمال الخازوق الخشبً تحت منسوب ٌصل إلى سطح الوسادة. وٌعتبر 

المٌاه الجوفٌة ٌعطً حٌاة أطول للخشب أما إستعمال الخرسانة فوق المٌاه 

 .الجوفٌة ٌعطً توفٌر فً األساسات

 :الخوازٌق الخرسانٌة *

هناك أنواع كثٌرة من الخوازٌق تعتمد على طرٌقة الدق للوصول إلى 



 

 

بؤسماء الشركات المنفذة لها الطبقة الصالحة للتؤسٌس وهذه الطرق مسجلة 

ولكل منها شروط ومواصفات خاصة. وعلى المهندس المسبول عن 

األساسات أن ٌذكر أسم الخازوق المراد استعماله للمبنى ومراكز األحمال 

ومقدارها على أرض التحمٌل . وذلك تؤخذ الشركات مسبولٌة عمل تصمٌم 

 . وتنفٌذ األساسات التً ٌعتمدها مهندس المشروع

 

 :وتنقسم الخوازٌق الخرسانٌة تبعاً لذلك إلى األنواع اآلتٌة

 :خوازٌق الخرسانة المسلحة سابقة الصب -

سم إلى  41×41وهذا النوع شابع االستعمال وتختلؾ قطاعاتها من 

سم وتصب فً فرم من الخشب أو الحدٌد وتستعمل الهزازات  61×61

% من مساحة قطاع 2,6لدمك الخرسانة ... وحدٌد تسلٌحها ال ٌقل عن 

سم. ولمقاومة جهد الدق ٌجب أن تتقارب الكانات  31الخازوق وكانات كل 

أمثال قطر الخازوق وال ٌدق الخازوق قبل 4عند رأس الخازوق لمسافة 

 .ٌوم من صبه 38

 :خوازٌق الخرسانة المصبوبة فً الموقع

تعمل هذه الخوازٌق فً مكانها عن طرٌق ثقب األرض بالقطر والعمق 

 ... مطلوبٌن ثم ٌمأل هذا الثقب بالخرسانة العادٌة أو المسلحةال

 :وتنقسم هذه الخوازٌق إلى

أوالً : خوازٌق تصب فً مواسٌر لها كعب بؤسفلها وتترك عند رفع 

 :المواسٌر وصب الخرسانة داخلها مع دقها بالمندالة ومن أنواعها

 :خازوق سمبلكس -

لها كعب بؤسفلها تدق سم  51عبارة عن ماسورة من الصلب قطرها 

بواسطة مندالة آلٌة فً باطن األرض إلى أن تصل إلى األرض الصالحة 

للتؤسٌس ثم تصب بداخلها الخرسانة وتدق بمندالة أخرى وفً أثناء ذلك 

ترفع الماسورة بقدر معٌن حتى ال ٌدخل التراب داخلها... أما الكعب 

ن كتلة واحدة أو ٌرفع السفلً بالماسورة فٌترك فً قاع الخازوق إذا كان م

مع الماسورة إذا كان بشفتٌن تنضمان وقت دق الماسورة وتنفتحان وقت 

إلى  51صب الخرسانة ورفع الماسورة ... وٌتحمل مثل هذا الخازوق من 



 

 

 .طن 61

 :خازوق فرانكى -

وهو عبارة عن عدة مواسٌر تدخل إلى بعضها البعض حتى ٌسهل لها 

األرض وقد ٌعمل كعب للخازوق من الوصول إلى أعماق كبٌرة داخل 

الخرسانة المسلحة وٌترك فً األرض لمنع دخول مٌاه الرشح للمواسٌر ... 

وٌستعمل طرٌقة القاعدة المتسعة فً قاع الخازوق وٌتحمل هذا الخازوق 

 .طن 81إلى  61من 

 :خازوق فٌبرو -

سم لها كعب مخروطً 51وهو عبارة عن ماسورة من الصلب قطرها 

ة وتدق هذه الماسورة إلى األرض الصالحة للتؤسٌس ثم ٌزال منفصل بشف

الكعب وٌوضع فً ماسورة التسلٌح المطلوب ثم تصب الخرسانة فٌها 

مرة فً الدقٌقة مما ٌدمك الخرسانة  81وترفع وتخفض الماسورة حوالً 

طن وهو صالح  71وٌتحمل هذا الخازوق حوالً  –فً الخازوق 

 .لألراضً ذات التربة الرخوة

 :خازوق سترونج -

هذا الخازوق ٌشبه إلى حد كبٌر خازوق سمبلكس إال أن الكعب السفلً 

ٌعمل من الخرسانة المسلحة المؽطاة بكعب من الصلب حٌث تصب 

الخرسانة داخل الماسورة وتدك بقوة حتى تفصل الكعب السفلً وتكون 

 .طن 41إلى  36قاعدة متسعة أسفل الخازوق... وٌتحمل هذا الخازوق من 

وبجانب أنواع الخوازٌق المذكورة سابقاً ٌوجد أنواع أخرى تعمل بنفس 

طن  61ولكن بقوة تحمل أكبر مثل خازوق مونوبلكس وٌتحمل  .الطرٌقة

طن  76طن وخازوق تربلكس وٌتحمل  71وخازوق دوبلكس وٌتحمل 

 .طن 91وخازوق كوتربلكس وٌتحمل 

 :خازوق أندر رٌمد -

اضً الطٌنٌة السوداء وبعض األراضً ذات ٌستعمل هذا الخازوق فً األر

التربة الؽٌر مستقرة والتً تتشقق من اختالؾ الفصول األربعة عن طرٌق 

زٌادة ونقصان الرطوبة فً مكونات التربة. لذلك تعتبر هذه التربة خطرة 

جداً فً التؤسٌس علٌها للمبانً . وفً حالة ضرورة البناء علٌها ٌجب 



 

 

عمق فً التربة بحٌث ٌكون تؤثٌر اختالؾ الوصول ألساس المبنى إلى 

الفصول على التربة ٌكاد ٌكون منعدماً مع استعمال مثل هذه الخوازٌق فً 

التؤسٌس ... وتكوٌن هذا الخازوق بسٌط حٌث ٌعمل حفرة بواسطة المثقب 

البرٌمً للعمق المطلوب وٌستعمل جهاز االندر رٌمنج لتوسٌع قاع هذه 

وٌمكن عمل أكثر من قاعدة  –المتسعة للخازوق الحفرة وذلك لعمل القاعدة 

 .متسعة فً الخازوق الواحد

ثانٌاً :خوازٌق تعمل من مواسٌر مفتوحة بدون كعب ثم تفرغ داخلها 

سم كما ٌبلػ متوسط الببر الخرسانً 51الخرسانة وقد ٌبلػ قطر الماسورة 

متر تبعاً لمنسوب األرض الصالحة للتؤسٌس  26إلى23الذي تخلفه من 

 :من أنواع هذه الخوازٌق األتًو

 :خازوق ستراوس -

وهو ٌشبه إلى حد كبٌر خازوق سمبلكس السابق شرحه إال أن ماسورة 

الخازوق فً هذه الحالة تدق بدون كعب.وعلى ذلك ترفع األتربة من داخل 

الماسورة بواسطة أجهزة خاصة ثم تصب فٌها الخرسانة وتدمك... وقد 

خرى فً األرض الطٌنٌة وذلك بحفر الببر ٌعمل هذا الخازوق بطرٌقة أ

بواسطة المثقب البرٌمً إلى أن ٌصل لألرض الصالحة للتؤسٌس ثم وضع 

 31تسلٌح الخازوق فٌها وصب الخرسانة علٌه وٌتحمل هذا الخازوق من 

 طن 36إلى 

 :خازوق كمبرسول -

سم بمندالة مخروطٌة تسمى حفار حتى ٌصل 81ٌعمل ببر قطر حوالً 

الصالحة للتؤسٌس ثم ٌدك قاع الببر جٌداً بمندالة مستدٌرة إلى األرض 

 21رمل :  6أسمنت : 1تسمى الدكاكة ثم ٌمأل الببر بالخرسانة بنسبة 

دقشوم وتدك كل طبقة بمندالة تسمى البطاطة . وٌتحمل هذا الخازوق من 

 .طن 231إلى 81

 :خازوق ولفشولزر -

ة الصالحة للتؤسٌس سم حتى الطبق51 –سم 30ٌدق ماسورة قطر حوالً 

ثم ترفع األتربة التً بداخلها وٌوضع حدٌد التسلٌح بها وتؽطى فتحتها 

العلٌا بإحكام مع ترك فتحات بها لتوصٌل الهواء المضؽوط الذي ٌسلط 



 

 

داخل الماسورة فٌطرد مٌاه الرشح التً تكون داخلها. ثم تصب الخرسانة 

المضؽوط اهتزازات رمل : دقشوم وقد ٌحدث الهواء  5أسمنت : 2بنسبة 

 أثناء رفع الماسورة بقوة فٌموج السطح الخارجً للخازوق

 :خازوق رٌموند -

سم  71-51وٌتكون من رقابق اسطوانٌة داخل بعضها ٌتراوح قطرها بٌن 

سم عند أسفله وٌدق بداخلها بواسطة 38-31عند أعلى الخازوق وقطرها 

ملبها بخرسانة ماندرٌل وٌترك الرقابق األسطوانٌة فً التربة بعد 

 .الخازوق

 

 مراحل التنفٌذ
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 تتم تكرار هذه المراحل فً كل خزوق حٌث المسافه المسموحه بٌن -6
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 ناتالدها

تنحصر أعمال الدهان األساسٌة فً دهان الجدران ) الحوابط واألسقؾ ( 

 إلخ…موبلٌات  –مطابخ  -شباك –والمصنوعات الخشبٌة ) باب 

وكذا دهان بعض المشؽوالت المعدنٌة وتجدر اإلشارة ، إلى أن نجاح 

عملٌة الدهان تتوقؾ بالدرجة األولى على إعداد السطح ) تؤسٌس السطح ( 

 . ة الصحٌحة المناسبة لنوع الدهان المطلوببالطرٌق

وعند القٌام بتؤسٌس السطح أو إعادة دهانه تستخدم المعاجٌن فً عالج 

الخدوش لجعله ناعما مصقوال ، وهناك أنواع عدٌدة من المعاجٌن والتً 

تختلؾ باختالؾ نوعٌة الدهان المطلوب وٌمكن شراء هذه المعاجٌن 

 جاهزة

 . ة للتجمٌل والوقاٌةتدهن المشؽوالت المختلف

 : التجمٌل –أ 

 . إعطاء المشؽوالت منظرا جمٌال ٌرٌح النظر والنفس

 . مضاهاة المشؽوالت العادٌة وإظهارها كالمشؽوالت القٌمة

 : الوقاٌة –ب 

 . من المإثرات الجوٌة

 . الصبؽات واألحبار

 . تؤثٌر الحشرات

النكماش وااللتواء امتصاص السوابل والمواد والحفاظ علٌها من التشقق وا

 . واالنتفاخ

 تجهٌز السطح للدهان

 

ٌجب قبل البدء فً عملٌة الدهان أن نتؤكد أن السطوح والحواؾ واألطراؾ 

 . قد استعدلتثم صنفرت لتصبح أساسا صالحا لتشطٌب جٌد وناعم

 

 الصنفرة

ٌجب إزالة المخلفات من على سطح الخشب قبل مواصلة الصنفرة حتى ال 



 

 

سطح إذا تم جرها علٌه وتكون اإلزالة بواسطة فرشاة تسبب خدوشابال

 . نظٌفة

 : عالج العٌوب

ٌمكن إخفاء الشروخ والثؽور والوصالت الردٌبة بمادة المعجون وٌضؽط 

 . فوقها بواسطةسكٌنة المعجون

فً حالة وجود عقد بسطح الخشب ٌجب حرقها أو دهانها بالجملكة الثقٌلة 

 ل بدٌل لها بنشارة الخشب والؽراء المخفؾقبل البدء فٌعملٌة الدهانات وعم

. 

بعد عالج العٌوب والتشققات بواسطة المعجون ٌترك السطح ٌوما كامال 

 . على األقل ثمٌنعم بالصنفرة

 

 التلؾ الناتج من سوء تجهٌز الخشب

 . عدم إٌقاؾ اإلفرازات الموجودة على سطح الخشب

 . دهان األسطح قبل تمام جفاؾ طبقات الدهان السابقة

 . عدم معالجة الثقوب والتشققات بالسطح المعجون

الدهان فوق أسطح مدهونة قدٌما بدهانات مشققة ومقشرة بدون إزالتها قبل 

 . تجدٌد الدهان

 التلؾ الناتج من سوء تركٌب الدهان

 . عدم سحق وتنعٌم مكونات الدهان قبل خلطها

 . ماسكهاالكثار من إضافة الجاز ٌجعل الدهان ٌمسح بالٌد لضعؾ ت

 تلؾ الدهان من استعمال مواد ردٌبة

 . استخدام زٌت ؼٌر جٌد مؽشوش بزٌوت رخٌصة ؼٌر قابلة للتصلب

 . استخدام زٌوت رخٌصة داكنة اللون فً تركٌب دهانات بٌضاء ناصعة

 . استخدام مخففات مؽشوشة

 تلؾ الدهان لعدم مالءمته للسطح

دابمة ببوٌات مثل دهان األخشاب المعرضة لحرارة الشمس بصفة 

  . ورنٌشٌة ولذلك تتشقق

 



 

 

 نسب الخلط

 

مفتاح الحصول على خرسانة قوٌة ومتٌنة ٌقبع فً نسب الخلط وطرٌقة 

الخلط للخلٌط المشكل للخرسانة. فالخرسانة التً ال تملك عجٌنة اسمنتٌة 

كافٌة لمالء كافة الفراؼات بٌن الركام سٌكون من الصعب أن توضع فً 

ها وسوؾ تنتج تعشٌش خشن على سطح الخرسانة القوالب المخصصة ل

باالضافة الى خرسانة مسامٌة. اما الخلٌط المحتوي على الكثٌر من العجٌنة 

االسمنتٌة سٌكون من السهل وضعه فً القوالب باالضافة الى حصوله على 

سطح املس وناعم مع ذلك سٌنتج لنا خرسانة تتقلص وتنكمش بشكل اكبر 

 .تاتا من ناحٌة التكلفةوستكون ؼٌر اقتصادٌة ب

وبالتالً فان تصمٌم الخلطة الخرسانٌة المناسبة سٌولد لنا القابلٌة للتشؽٌل 

المطلوبة بالنسبة للخرسانة الطازجة باالضافة الى المتانة والقوة الالزمتٌن 

 .عند تصلب الخرسانة

 (75-60)(% أسمنت و 26-21عادة فان الخلطة الخرسانٌة تحتوي على )

 ( 8 - 6ماء باالضافة الى نسبة )  % ( 31 - 26م وخشن و ) ركام ناع%

هواء محبوس بداخل الخرسانة.) هذه النسب هً نسب المكونات الى  %

 .(الحجم الكلً للخرسانة

كٌمٌاء االسمنت البورتالندي والتفاعل بداخل الخرسانة ٌبدء بالظهور فً 

اء ٌشكالن العجٌنة اول وجود للماء فً الخلطة. وبالتالً فان االسمنت والم

االسمنتٌة التً تؽطً كل جزء من الرمل والحصى بداخل الخرسانة. طبعا 

، خصابص  (Hydration) هذا التفاعل الكمٌابً ٌسمً االمهه أو

الخرسانة تتحدد بجودة ونوعٌة العجٌنة االسمنتٌة المستخدمة ، وقوة 

السمنت فً العجٌنة االسمنتٌة فً المقابل تعتمد على نسبة الماء الى ا

 .العجٌنة

االسمنت هو وزن الماء مقسوما على وزن االسمنت.  - نسبة الماء

الخرسانة ذات الجودة العالٌة ٌجب ان تحتوي على اقل نسبة ماء الى 

أسمنت من الممكن الحصول علٌها بدون التؤثٌر على قابلٌة التشؽٌل 

 .الخاصة بالخرسانة الطازجة



 

 

خرسانة ذات جودة عالٌة باالضافة الى ان بشكل عام أستخدام ماء اقل ٌولد 

الخرسانة ٌجب ان ٌتم وضعها فً القوالب بشكل مناسب ودمجها بشكل 

مناسب واالعتناء بها فً فترة التصلب بشكل مناسب اٌضا. ماء الشرب 

بشكل عام فان الماء الذي ال  .عادة ٌكون مناسب لالستخدام فً الخرسانة

تخدم فً خلٌط الخرسانة ، اٌضا بعض لون وال طعم ممٌز له ٌمكن ان ٌس

 .الماء ؼٌر الصالح للشرب ٌمكن ان ٌستخدم فً خلٌط الخرسانة

أستخدام ماء ملوث فً الخلٌط لن ٌإثر فقط على فترة الشك للخرسانة أو 

على قوة الخرسانة لكنه من الممكن ان ٌإدي الى ظهور لطخ على 

دابم فً حجم الخرسانة الخرسانة باالضافة الى صدأ حدٌد التسلٌح وتؽٌر 

 .وتقلٌل متانة الخرسانة

المواصفات عادة تنص على ان الماء ٌجب ان ٌكون خالً من الكلورٌد 

والكبرٌتات واالمالح فً ماء الخلٌط واال فان االختبارات ٌجب ان تجرى 

على الخلٌط لتحدٌد تاثٌر احتواء الماء على هذه الملوثات فً صفات 

 .الخرسانة الناتجة

 

 

 

 

ان لنوعٌة و خواص الركام تؤثٌراً كبٌراً على خواص الخرسانة ونوعٌتها 

%( من الحجم الكلً للكتلة الخرسانٌة. 76-71لكونه ٌشؽل حوالً )

وٌتكون الركام بصورة عامة من حبٌبات صخرٌة متدرجة فً الحجم منها 

 . حبٌبات صؽٌرة كالرمل واألخرى حبٌبات كبٌرة كالحصى

إضافة إلى كون الركام ٌشكل الجزء األكبر من هٌكل الخرسانة والذي و

ٌعطً للكتلة الخرسانٌة استقرارها ومقاومتها للقوى الخارجٌة والعوامل 

الجوٌة المختلفة كالحرارة والرطوبة واالنجماد فانه ٌقلل التؽٌرات الحجمٌة 

الناتجة عن تجمد وتصلب عجٌنة االسمنت أو عن تعرض الخرسانة 

لرطوبة والجفاؾ . ولذا فإن الركام ٌعطً للخرسانة متانة أفضل مما لو ل

 .استعملت عجٌنة االسمنت لوحدها



 

 

 

مما ورد سابقاً ٌتضح أن خواص الركام تإثر بدرجة كبٌرة على متانة 

وسلوك هٌكل الخرسانة. وعند اختٌار الركام لؽرض االستعمال فً 

ثالثة متطلبات هً:  خرسانة معٌنة ٌجب االنتباه بصورة عامة إلى

اقتصادٌة الخلٌط ، المقاومة الكامنة للكتلة المتصلبة ، والمتانة المحتملة 

لهٌكل الخرسانة. و من الخواص المهمة األخرى لركام الخرسانة هً 

مرفق جداول التدرجات الشاملة للركام حسب المقاس  ) تدرج حبٌباته

لى هٌكل خرسانً ، ولؽرض الحصول ع(1ملحق رقم  -االعتباري األكبر

كثٌؾ ٌجب أن ٌكون تدرج ركام الخرسانة مناسبا وذلك بتحدٌد نسبة 

الركام الناعم والركام الخشن فً الخلٌط . باالضافة إلى ذلك ٌكون تدرج 

حبٌبات الركام عامال مهما فً السٌطرة على قابلٌة تشؽٌل الخرسانة 

للخرسانة تكون  الطرٌة. فعند تحدٌد كمٌة الركام الموجود فً وحدة الحجم

قابلٌة تشؽٌل الخلٌط أكثر عندما ٌكون تدرج الركام مناسبا وبذلك تكون 

الحاجة لكمٌة الماء الالزمة للخلٌط أقل وهذا بدوره ٌإدي إلى زٌادة مقاومة 

 *** . الخرسانة الناتجة. كما وٌإثر الركام على الكلفة الكلٌة للخرسانة

ام الموجود فً حجم معٌن من وبصورة عامة فإنه كلما كانت كمٌة الرك

 الخرسانة أكثر كلما كانت الخرسانة

 .الناتجة اقتصادٌة أكثر وذلك لكون الركام أرخص من األسمنت

 

ولؽرض الحصول على خرسانة متٌنة ٌجب أن ٌتمٌز ركامها بعدم تؤثره 

بفعل العوامل الجوٌة المختلفة كالحرارة والبرودة واالنجماد والتً تإدي 

ركام كما وٌجب أن ال ٌحصل تفاعل ضار بٌن معادن الركام إلى تفكك ال

ومركبات األسمنت ، إضافة إلى ضرورة خلو الركام من الطٌن ومن 

المواد ؼٌر النقٌة والتً تإثر على المقاومة والثبات لعجٌنة األسمنت . 

وٌجب أن ٌكون الركام نظٌفا قوٌا مقاوما للسحق والصدم ومناسبا من حٌث 

كل وملمس مناسبٌن وؼٌر قابل لالنحالل ، ومقاوما االمتصاص ذا ش

 .للتآكل والبري

 :االشتراطات الخاصة بالركام



 

 

ٌجب أن تكون حبٌبات الركام شبه كروٌة وؼٌر مفلطحة وتفضل  -ا 

 .األنواع عدٌدة األوجه

 .%6ٌجب أال تزٌد نسبة االمتصاص عن  -ب

 3.46ٌجب أال ٌقل الوزن النوعً الظاهري عن  -ج

أال تزٌد نسبة الفاقد فً وزن الركام عند اجراء اختبار الثبات عن  ٌجب -د 

 .% من الوزن21-23

ٌجب ان ٌكون الركام المستخدم فً الخلطات الخرسانٌة متدرجاً ضمن  -هـ

 .2حدود منحنٌات التدرج الشامل المرفقة فً ملحق رقم 

 ٌجب أن ٌخضع الركام للؽسٌل قبل استخدامه وذلك لضمان خلوه من -و 

 .المواد العضوٌة واألمالح الضارة

 

 كٌفٌه حساب وزن المتر الطولً

 وزن الحدٌد = الكثافة * الحجم

وعند طلبك وزن المتر الطولى = الكثافة * المساحة : حٌث اقتصٌنا من 

 الحجم وحدة مترٌة

اذا ٌنقصنا معرفة كثافة الحدٌد ومساحة مقطع السٌخ المراد حساب وزنة 

 لتكتمل المعادلة

 وٌراعى تحوٌل الوحدات عند الحساب 4طن/م 7.86كافة = الث

حٌث ان الوزن ٌخرج بالكٌلو جرام ومساحة مقطع السٌخ ٌتم حسابها بالسم 

3 

 21111والقسمة على 2111فلذا البد من ضرب الرقم*

 كجم/ م الطولى 1.786لتصبح الكثافة 

 3أو ط*نق 5/  3ولحساب مساحة المقطع الدابرى نستخدم ط*ق

 مثال

=  5/ 1.8*1.8( * 4.25مم مساحة مقطعة = ط) 8لسٌخ ذو القطر ا

 3سم 1.613

كجم  1.495=  1.613*  1.786ولحساب وزنة على المتر الطولى = 

 /م طولى



 

 

 وهكذا فى جمٌع األقطار

 

 

 وهناك طرٌقه اسهل

ٌدٌك وزن المتر 273اضرب القطر فً نفسه بالمللً متر واقسمه علً 

 بالكٌلو جرام

 

 التربة وطرق التؽلب علٌهابعض مشاكل 

 

 

 

 : مشكلة تواجد المٌاه الجوفٌة فى منسوب التؤسٌس ◄

وهذا ٌعنً أن فً منطقة اإلنشاء وعلى عمق التؤسٌس توجد مٌاه جوفٌة 

التمكن من عملٌة الحفر و صب األساسات لذلك البد من إزالة الماء أو 

تكون على تخفٌض منسوبه وبما أن معظم حاالت تواجد المٌاه الجوفٌة 

صورة خزان جوفً محدود وبالتالً مع استطاعة سحب معٌنة ٌتم حسابها 

ٌمكن تخفٌض منسوب المٌاه الجوفٌة إلى منسوب أقل من منسوب التؤسٌس 

حتى تتم عملٌة الحفر و الصب وعزل األساسات وبإٌقاؾ عملٌة السحب 

 . ٌعود المنسوب المابً لوضعه الطبٌعً مرة أخرى

ك نوع آخر من المعالجة ٌتم عن طرٌق عمل إحالل للتربة إال أنه ٌوجد هنا

أي إزالة التربة األصلٌة وإحالل تربة أخرى ذات خواص معٌنة بدال منها 

وؼالبا ماتكون تربة زلطٌة كبٌرة الحبٌبات فمن المعروؾ أن المسافات بٌن 

حبٌبات الرمل تكون صؽٌرة جدا لدرجة تمكن الماء من االرتفاع فٌها 

لشعرٌة وبالتالً فإن تكبٌر هذه المسافات عن طرٌق تكبٌر حجم بالخاصة ا

حبٌبات التربة )إلؽاء الخاصة الشعرٌة( ٌتم تخفٌض منسوب الماء فً 

 . التربة

 

 : مشكلة تواجد تربة طٌنٌة فى منسوب التؤسٌس ◄



 

 

الٌنصح أبدا بالتؤسٌس على التربة الطٌنٌة وٌفضل إحالل تربة أخرى بدال 

ون خلٌط من الزلط والرمل بترج حبٌبً مناسب . ولكن منها وؼالبا ماتك

ماذا لو كان تحلٌل الجسات ٌعطً سمكا كبٌرا للتربة الطٌنٌة وفً هذه 

الحالة من ؼٌر المنطقً إزالة كل هذه الطبقة والتً قد تصل فً بعض 

 . ! األحٌان إلى عشرات األمتار عمقا

وصوال إلى طبقة الحل الوحٌد فً مثل هذه الحالة هو عمل أوتاد إما 

تؤسٌس قوٌة متواجدة أسفل طبقة الطٌن أو عمل مجموعة أوتاد تعمل معا 

كؤساس ثابت . الحال مطابق تماما للبرٌمات أو حفارات البترول فً البحار 

 –فهً إما تمتد لترسخ فً القاع ) أي تصل إلى طبقة تؤسٌس مستقرة ( 

الماء لتحافظ على  أو ٌتم إنزال أحمال فً –وهنا الماء ٌكافا الطٌن 

استقرار البرٌمة فً مكانها مع تحرك الماء علوا وانخفاضا .هذا بالضبط 

ماٌحدث ولكن مع فارق المقٌاس فالتربة الطٌنٌة تتمٌز بالهبوط المستمر مع 

وعلٌه فإن مجموعة الخوازٌق تشتبك  .الزمن ومع ثبات الحمل علٌها أٌضا 

نفس المقدار دون أن تإثر على مع الطبقة الطٌنٌة وتتحرك معها هبوطا ب

 . المنشؤ

 

 : مشكلة تواجد تربة صخرٌة فً منسوب التؤسٌس ◄

قد ٌظن البعض ألول وهلة أن التربة الصخرٌة من أحسن أنواع التربة ألنه 

فً بعض األحٌان قد تفوق مقاومة الصخر مقاومة الخرسانة نفسها . إال 

كما ٌجب أن تعطى حقها  أنه ٌجب التعامل بحذر شدٌد مع التربة الصخرٌة

من الدراسة المتؤنٌة قبل الشروع فً التؤسٌس علٌها . حٌث أنه فً كثٌر 

من األحٌان تكون الطبقة الصخرٌة مجرد عدسة أو شرٌحة فقط وتوجد 

أسفل منها طبقة رسوبٌة من الطٌن أو الطمً ومع التحمٌل على هذه 

لم ٌتم التصمٌم  الشرٌحة تنهار لتلقى األساسات مصٌرها مع تربة أخرى

 . ! علٌها من البداٌة وبالتالً تحدث الكارثة

 

 : مشكلة تواجد تربة انتفاخٌة فً منسوب التؤسٌس ◄

هذا النوع من التربة من أخطر أنواع التربة تؤثٌرا على المنشؤ فمن 



 

 

المعروؾ أن أي تربة نتٌجة التحمٌل علٌها تنضؽط وبالتالً تإدى إلى 

ً هذا النوع من التربة فإنه إذا ماوصلت إلٌها المٌاه هبوط المنشؤ . إال أنه ف

فإنها تزداد فً الحجم مسببة ارتفاع المنشؤ ولكنه ٌعود لالنكماش بمجرد 

زوال المٌاه وبالتالً هذه التربة التصلح للتؤسٌس علٌها وٌجب عمل إحالل 

لها . حالها كحال أي تربة ردم أو ركام مجهول الهوٌة ٌحتوى على 

ٌة تإدى إلى عدم تجانس التربة فً خواصها مما ٌنعكس مخلفات عضو

 . على سلوكها الؽٌر مؤمون أثناء التحمٌل

 

 الخنـزٌرة

 : المصطلحات

 .المداد .1

 .الخابور .2

 .الوصلة المشتركة .3

 .القفل .4

 .خٌط المحور .5

 .مسمار المحور .6

 .القباب .7

 : األدوات المستخدمة فً التمرٌن

منشار  –مطرقة  –مٌزان مساحً  -مٌزان البناوي  -مٌزان ماء  -المتر 

 . كماشة –

 

 

 : أنواع األخشاب المستخدمة

 

 اللتزانة

 الموسكً

 (الفلٌري )المرابٌع

 البونتً



 

 

 

 

 

 : خطوات تنفٌذ العمل

 .تحدٌد أعلى نقطة فً األرض .1

 .شد خٌط بٌن نقاط األركان .2

 . هاتحدٌد المدادات أسفل الخٌط بحٌث تتقابل مع بعض .3

 .ٌتم تثبٌت المدادات فً األرض بوسطة خوابٌر الخشب .4

 .على الضلع العامودي 5-2تكرر نفس الخطوات من  .5

على الضلعٌن األخرٌن حتى ٌتم  6-2ٌتم تكرار نفس الخطوات من  .6

 .الحصول على األضالع األربعة للخنزٌرة

 .ٌتم توقٌع محاور األعمدة للمبنى .7

 .واسطة مسمار واحد لكل محورٌمكن وضع المحاور ب .8

 : استالم الخنزٌرة**

 . التؤكد من عمودٌة زواٌا الخنـزٌرة -

 .التؤكد من أفقٌة الخنزٌرة -

 .وجود الخنـزٌرة خارج حدود الحفر -

 .مطابقة المسافة بٌن المحاور الموجودة -

 -: خطوات تنفٌذ الخنـزٌرة الفعلٌة**

 .تحدٌد النقاط .1

 .ة فٌثاؼوثحساب وتطبٌق نظرٌ .2

 .تثبٌت المرباع على الزاوٌة .3

 .التؤكد من رأسٌة المرباع وتثبٌته بساندات خشبٌة .4

 .التؤكد من أفقٌة الخنـزٌرة .5

 ؟ 6×9/ احسب طول الوتر للشكل 2س

 21.3=  217=  36+ 82=  3(6+) 3( 9ج/)

 سم 21طول التر = 



 

 

 ؟ 6×9/ اذكر خطوات عمل الزاوٌة للشكل 3س

 6ونرسم الضلع الثانً  9ع األول وٌسمى الضلع الثابت ج/ نرسم الضل

 . وٌكون متحرك ومن ثم نشد الوتر حتى ٌلتقً مع الضلع الثانً

 / اذكر مصطالت الخنزٌرة ؟4س

مسمار  –خٌط المحور  –القفل  –الوصلة المشتالكة  -الخابور -ج/ المداد

 . القباب –المحور 

 

 / اذكر خطوات تنفٌذ الخنزٌرة ؟5س

 .ٌدأعلى نقطة فً األرضتحد -

 . شد خٌط بٌن نقاط األركان -

 .توضع المدادات أسفل الخٌط -

 .تثبٌت المدادات فً األرض بواسطة الخوابٌر -

 .على الضلع العامودي 5-2تكرر نفس الخطوات من -

 .على الضلعٌن األخرٌن 6-2تكرر نفس الخطات من  -

 .توقٌع محاور األعمدة -

 .مسمار واحد لكل محوروضع المحاور بواسطة  -

 / اذكر خطوات إستالم الخنزبرة ؟6س

 .التؤكد من عمودٌة الزاوٌة (1

 . التؤكد من أفقٌة الخنزٌرة (2

 .وجود الخنزٌرة خارج حدود الحفر للقواعد والمٌدات (3

 .مطابقة المسافة بٌن المحاور الموجودة (4

 خطوات تنفٌذ المحاور و األعمدة والقواعد الفعلٌة؟

 . ثبٌت الخنزٌرةت .1

من الجهة الطوٌلة و  2.61شد المحاور الطولٌة والعرضٌة وذلك بؤخذ  .2

 .متر من الجهة العرضٌة 2.11

 . إسقاط النقاط من المحاور إلى األرض .3

تحٌد األعمدة على األرض وذلك بؤخذ نقطتان من المحاور ومن ثم  .4

 .رسمها بالزاوٌة مع الجهتان وتوسٌطهه فً القاعدة



 

 

 .تحدٌد القواعد على األرض .5

  

 

 

 

 

 136 :عدد المساهمات

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 استالم أعمال الحفر

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

 2مع اللوحات ومع أقرب روبٌر . مراجعة منسوب التؤسٌس 

 3مراجعة أبعاد الحفر لنموذج الفٌال . 

 4مراجعة تطهٌر قاع وجوانب الحفر . 

 5التؤكد من نوع التربة المذكورة سابقاً 

 

 استالم الخنزٌرة

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م



 

 

افة تمنع ٌتم استالم أبعاد الخنزٌرة بحٌث تكون أكبر من أبعاد الحفر بمس

 2تؤثرها بالحفر. 

 3ٌتم شد خٌط للتؤكد من إستقامة أضالع الخنزٌرة. 

التؤكد من تقوٌة جمٌع االضالع بالخوابٌر )أو الشكاالت فى حالة كون 

الخنزٌرة على ارتفاع أعلى من االرض الطبٌعٌة( وٌكون التثبٌت خلؾ 

 4سم تقرٌبا . 61خالؾ على مسافة 

 5ع الخنزٌرة بواسطة مٌزان المٌاه. مراجعة أفقٌة كل ضلع من أضال

 6مراجعة أفقٌة أضالع الخنزٌرة عند أماكن االلتقاء. 

التؤكد من الزواٌا المحصورة بٌن االضالع عن طرٌق نظرٌة فٌثاؼورث. 

7 

الخنزٌرة  -التؤكد من عدم حدوث أى حركة فى زواٌا االلتقاء بٌن أضالع

 7بؤن ٌتم تقوٌتها جٌدا. 

 

 واعد الخرسانٌه العادٌةاستالم نجاره الق

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

 2مطابقة المحاور االنشابٌه مع المحاور المعمارٌة وصحة توقٌع الزواٌا 

 3تطابق محاور القواعد مع المحاور المساحٌة الصحٌحة 

 4مراجعة أبعاد القواعد وارتفاعاتها. 

 5سدٌد الفتحات بٌن األلواح التقفٌل الجٌد لجوانب القواعد مع بعضها وت

 6مراجعة أماكن تثبٌت الجواٌط والبالتات إن وجدت 

 7مراجعة أماكن فتحات ومسارات الصحى والكهرباء .. ألخ 

 7مراجعة التقوٌات والتؤكد من إتمامها بطرٌقة صحٌحة ومتانتها 

التؤكد من أفقٌه منسوب صب القاعدة مع بعضها ومع باقً القواعد بمٌزان 

 8ة . القام

 

 استالم نجارة قواعد مسلحة وسمالت

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

ٌتم عمل التوضٌح المحاور والقواعد وذلك على ظهر الخرسانة العادٌة 

 2وٌتم تسلٌمه . 



 

 

بعد شد النجارة ٌتم التؤكد من مطابقة النجارة للتوشٌح ومن استقامة 

 3د والسمالت االتجاهات وكذلك رأسٌة أجناب القواع

مناسب  cover فى حالة عدم عمل فرشة عادٌة أسفل السمالت ٌتم توفٌر

 4تحتها عند عمل الردم بٌن القواعد العادٌة . 

 

 استالم حدٌد تسلٌح األساسات

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

 2التؤكد من نظافة حدٌد التسلٌح وعدم وجود صدأ. 

 3التسلٌح وعددها وأطوالها. مراجعة نوع وأقطار حدٌد 

 4تشكٌل ورص الحدٌد طبقا للرسومات. 

 5مراجعة أماكن أشاٌر حدٌد االعمدة وربطها بكانات. 

 6مراجعة أقطار وعدد وطول حدٌد أشاٌر االعمدة. 

 7التؤكد من تربٌط الحدٌد جٌدا. 

 7تركٌب كانة بعٌون الشاٌر االعمدة. 

 8تركٌب كراسى للحدٌد العلوى. 

 9من تركٌب بسكوت بٌن جوانب القاعدة وحدٌد تسلٌح القواعد.  التؤكد

 21بالسمل .  3ٌراعى إضافة كانات شتش للسمالت ال تقل عن 

 22ٌجب مراجعة تخطٌط أشاٌر األعمدة داخل القواعد المسلحه 

مراعاة عمل حدٌد أشاٌر األعمدة برجل داخل القاعدة ال تقل عن عرض 

 23العمود . 

 

 عمدة الخرسانٌهاستالم نجاره األ

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

 2مراجعة قطاع العمود وأبعاد الحطات 

 3مراجعة التقفٌل الجٌد لالجناب وتسدٌد الفتحات 

 4التؤكد من منسوب نهاٌة الصب وتحدٌد ارتفاع باب العمود 

 5مراجعة التقوٌات وتثبٌتها جٌدا مع التخشٌب 

 6 مراجعة الوزنات الرأسٌة

أحزمة فى المتر على  4مراجعة تثبٌت التقوٌات )األحزمة( وعددها )



 

 

 7االقل( 

 

 استالم حدٌد تسلٌح األعمدة والحوابط

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

 2التؤكد من نظافة حدٌد التسلٌح وعدم وجود صدأ. 

 3مراجعة نوع وأقطار حدٌد التسلٌح وعددها وأطوالها. 

 4الكانات وتقسٌطها وربطها باالسٌاخ تربٌط سد . مراجعة عدد 

 5التؤكد من تركٌب كانة بعٌون لالعمدة. 

 6التؤكد من رأسٌة حدٌد التسلٌح الرأسى وأفقٌة الكانات. 

مراجعة تثبٌت العدد الكافى من البسكوت بٌن شدة العمود وحدٌد التسلٌح. 
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 7مراجعة أماكن ومناسٌب أشاٌر حدٌد التسلٌح لالعتاب. 

 8التؤكد من نظافة العامود قبل التقفٌل. 

 

 (استالم نجاره األسقؾ الخرسانٌه )تحت السقؾ

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

 2مراجعة القوابم )العروق( والمسافات بٌنها. 

مراجعة أماكن وصل العروق مع بعضها فى حالة االرتفاعات العالٌة 

 3الوصالت. والتؤكد من متانة التقوٌة عند 

 4مراجعة جودة تثبٌت عرقات الكمرات وبالطة السقؾ. 

مراجعة عمل تقوٌات الشدة بعروق مابلة )نهاٌز( فى االتجاهٌن وتثبٌتها 

 5بالقمط جٌدا مع عروق الشدة ومع االعمدة أو الحوابط المصبوبة. 

 6مراجعة تقوٌة قاع الكمرات بعروق )حبس( باستخدام القمط. 

اب االعمدة والتؤكد من سالمة التسدٌد بما ٌضمن عدم مراجعة تقوٌة رق

 7وجود زوابد خرسانٌة بعد الفك. 

مراجعة سقوط بالطات دورات المٌاه عن مستوى بقٌة البالطات )إن 

 7وجد(. 

مراجعة التقوٌات عند اتصال ألواح التطبٌق ببعضها والتؤكد من عمل 

 8الوصالت بطرٌقة سلٌمة. 



 

 

 

 (خرسانٌه )فوق السقؾاستالم نجاره األسقؾ ال

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

 2مراجعة االبعاد الخارجٌة وتطابق المحاور مع المحاور الصحٌحة. 

 3مراجعة مناسٌب وأماكن وارتفاعات البالطات على المستوٌات المختلفة. 

 4مراجعة أبعاد وصحة زواٌا بالطات السقؾ. 

وبٌر والتؤكد من مطابقته لمنسوب مراجعة منسوب سطح الشدة مع الر

 5بطنٌة السطح. 

 6مراجعة أبعاد وارتفاعات سقوط الكمرات. 

 7مراجعة رأسٌة جوانب الكمرات. 

 7مراجعة ارتفاع الجوانب الخارجٌة للسقؾ وتخانات البالطات. 

مراجعة سقوط بالطات دورات المٌاه عن مستوى بقٌة البالطات )إن 

 8وجد(. 

بٌن التقاء أجناب الكمرات  -ن ألواح التطبٌق وبعضها :مراجعة التسدٌد بٌ

مع تطبٌق السقؾ عند التقاء الكمرات مع بعضها ومع االعمدة بٌن قاع 

 9وأجناب الكمرات. 

مراجعة أماكن وأبعاد فتحات الكهرباء / الصحى / التكٌٌؾ / أخرى .. ألخ. 
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 22تها جٌدا. مراجعة أماكن تثبٌت الجواٌط أو البالتات والتؤكد من ثبٌ

 

 استالم تسلٌح أسقؾ الخرسانة المسلحة

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

 2التؤكد من نظافة حدٌد التسلٌح وعدم وجود صدأ. 

 3مراجعة نوع وأقطار حدٌد التسلٌح وعددها وأطوالها. 

 4مراجعة وصالت وأطوال أسٌاخ حدٌد التسلٌح حسب الرسومات. 

ات كمرات السقؾ وكذلك عددها وتقسٌطها على مسافات مراجعة أبعاد كان

 5متساوٌة أو حسب الرسومات. 

ربط حدٌد تسلٌح الكمرات العلوى والسفلى مع الكانات بسلك رباط ربطا 

 6جٌدا. 



 

 

إضافة كانات شتش بعدد الٌقل عن كانتٌن لكل كمرة للمحافظة على 

 7التسلٌح السفلى للكمرة فى موضعه أثناء الصب. 

تكسٌح حدٌد التسلٌح بالكمرات وأنه قد نفذ فى أماكنه المضبوطة  مراجعة

 7طبقا للرسومات. 

 8مراجعة بسكوٌت بالطة السقؾ والكمرات والساللم . 

مراجعة حدٌد تسلٌح الساللم والدرج والتؤكد من عمل أشاٌر ) فً حالة 

 9أدوار متكررة ( . 

 21مكانها .  مراجعة أشاٌر األعمدة المزروعة إن وجدت والتؤكد من

التؤكد من تكسٌح حدٌد أشاٌر أعمدة الدور األخٌر داخل بالطة السقؾ . 
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 استالم أعمال المبانً

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

إسترباع  -التؤكد من عمل المدماك األول بكامل الدور أو الوحدة مع :أ

 2الكمرات.  وزن المبانً أسفل -تحدٌد أماكن الفتحات.ج -الؽرؾ.ب

 3التؤكد وضع قوالب الطوب )أول مدماك( على فرشة كاملة من المونة. 

التؤكد من مأل العرامٌس الطولٌة والعرضٌة من كلتا الجهتٌن )الوجه 

 4والظهر( 

فى حالة الحوابط نصؾ طوبة تبنى المحاكٌه بجوار العمود الخرسانة 

ٌجب صب المحاكٌة سم أما إذا قل المقاس عن ذلك ف31بمقاس ال ٌقل عن 

 5مع العمود . 

التؤكد من استخدام مٌزان خٌط لمراجعة رأسٌة الحوابط كل ثالثة مدامٌك. 

6 

 7مـراجعة استواء السطـح فً جمٌع االتجاهات. 

 7سم.  3التؤكد من سمك اللحامات الرأسٌة واألفقٌة ال ٌزٌد عن 

 8التؤكد من تشحٌط المبانً أسفل الكمرات واألسقؾ. 

 2ؤكد من تقسٌط ارتفاع المبانى بحٌث الٌكون هناك فاصل ٌزٌد عن ٌتم الت

 9سم بٌن آخر مدماك مبانً وبطنٌات الكمرات أو بالطات األسقؾ. 

مدماك مصمت أو مدماك مفرغ علـً أن ٌتم ملإه بالخرسانة  3قـد المبانً 



 

 

 21)ع( وذلك لضمان تثبٌت وزرة خشبٌة أرضٌة . 

ة أعمال تمدٌدات الكهرباء بحٌث ٌكون دق مراعاة تركٌب المدامٌك لمالبم

 22المواسٌر فً طوب مصمت لضمان تثبٌتها 

ساعة من مبانً الجدار  35معالجة المبانً أوالً بؤول بالرش بالمٌاه بعد 

 23أٌام صباحاً ومساءاً .  4لمدة 

عمل شرب بالمبنى )الدور( لضبط مناسٌب الجلسات للشبابٌك واألعشاب 

 24 لألبواب والشبابٌك.

مراعاة عمل المدماك األخٌر أسفل كوبستات البلكونات والسطح طوب 

 25مصمت لضمان تثبٌت جٌد له . 

مراعاة عمل ترابٌس طوب مصمت موزعة بؤماكن تثبٌت الكانات )شبابٌك 

 26بكل ناحٌة .  4وأبواب( ال تقل عن 

 27ضرورة تسلٌم الدور نظٌؾ من مخلفات المبانً . 

 27لً مرة واحدة فً ٌوم واحد ـ مرتٌن علً األقل . ال ٌتم بناء الجدار ع

 28م .  2.11فً حالة مبانً حطات الردم أقصى ارتفاع للمبانً 

ٌتم وضع فضل حدٌد بطول مناسب باألركان )زوٌا أقل أو أكثر من 

91 .)˚29 

بعد االنتهاء من األعمال ٌتم مراجعة رأسٌة لجمٌع الجدران بمٌزان الخٌط 

 31.  ـ مقاسات الفتحات

ٌراعى رفع المخلفات بمعرفة المقاول بعد تالقى المالحظات ونهو جمٌع 

 32األعمال . 

 

 استالم أعمال طرطشة البٌاض

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

 2التؤكد من مطابقة نسب مكونات الطرطشة المستعملة للمواصفات 

ل عملٌة الطرطشة. التؤكد من رش المٌاه على االسطح المراد طرطشتها قب

3 

 4سم. 1.6التؤكد من أال ٌقل سمك الطرطشة عن 

التؤكد من أن مونة الطرطشة تكون عجٌنة متماسكة ولٌست سابلة وترش 

 5بالماكٌنة أو القذؾ القوى على سطح المبانً. 



 

 

 6التؤكد من تجانس الطرطشة بجمٌع األسطح. 

اسك طبقة التؤكد من أن سطح الطرطشة ٌكون خشن ومدبب لقبول وتم

 7البطانة. 

بعد الطرطشة ٌتم رش المٌاه على األسطح ٌومٌا صباحا ومساء مدة ال تقل 

 7عن ٌومٌن. 

 

 ( استالم أعمال البإج واألوتار ) بٌاض حوابط

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

متر بارتفاع  3ٌتم عمل البإج أو األوتار على مسافات ال تزٌد على 

 2متر. 1.6طح األرضٌة وتحت السقؾ بحوالً متر فوق س1.6

التؤكد من مراجعة استواء البإج أو األوتار رأسٌا بمٌزان الخٌط وأفقٌا 

 3بالمسطرة األلمونٌوم ومراجعة صحة الزواٌا القابمة بالزاوٌة المعدنٌة. 

 4ٌتم استرباع أبعاد المسطحات عند عمل البإج أو األوتار. 

ستخدامها" بعد االنتهاء من البطانة وعمل ٌتم تكسٌر البإج "فى حالة ا

 5الترمٌم مكانها. 

سم فً الحوابط وعن  3.6التؤكد من أن ال ٌزٌد سمك البإج أو األوتار عن 

 6سم فى األسقؾ .  2.6

ٌجب ربط البقع لجمٌع الؽرؾ لنفس الوحدة بنفس الدور مع بعضها البعض 

الؽرؾ مستقبالً ولٌست كل ؼرفة منفصلة وذلك لربط بالط  ( ) بالزوى

 7ببعضه البعض . 

 

 (أعمال الكهرباء )الخراطٌم فً األسقؾ

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

 2مطابقة أماكن المخارج حسب الرسم . 

 3مطابقة مقاسات المواسٌر حسب المواصفات . 

 4التؤكد من ربط المخارج باللنٌة العمومٌة لكل جزء . 

 5باللوحة الخاصة بكل دور .  التؤكد من ربط المخارج

 6التؤكد من تنظٌؾ المخارج فً الؽرؾ . 

التؤكد من مسار الخراطٌم داخل السقؾ بحٌث ال ٌتم تجمٌعها داخل كمرة 



 

 

 7واحدة . 

 7التؤكد من ربط مخارج التٌار الخفٌؾ بمكان التجمٌع . 

 التؤكد من عدم ربط مخارج الؽساالت والسخانات وبراٌز القوي والتكٌٌؾ

 8بؤي مخارج أخرى وأنما تؽذى مباشرة من اللوحة. 

 9مم .  27مم ، باقً الخراطٌم 34خراطٌم التكٌٌؾ والؽساالت 

 21مم .  34×  6التؤكد من عـدد مواسٌر الصواعد وهً 

مم من الرسم المعماري .  36التؤكد من مطابقة أماكن اللوحات فً حابط 

22 

 

 ( باستالم أعمال الكهرباء )الدق والتركٌ

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

التؤكد من سالمة المخارج فً األسقؾ والحوابط عن طرٌق اختبار 

 2بالسوستة . 

التؤكد من مطابقة أماكن المخارج ) براٌز ـ إنارة ـ وخالفة ( حسب أماكنها 

 3علً الرسومات . 

للبراٌز  سم41سم و 91التؤكد من مناسٌب العلب الخاصة باإلنارة وهً 

 4والتٌار الخفٌؾ . 

 5التؤكد من ربط المخارج باللوحة العمومٌة . 

 6التؤكد من مطابقة التوزٌع والربط علً اللوحة للمعمول به فً السقؾ . 

 7التؤكد من تناسق توزٌع المخارج علً نفس الحابط . 

التؤكد من عدم ربط مخارج التلٌفون والتلٌفزٌون مع أي مخارج أخرى 

 7ل مخرج مستقل عن البرٌزة إلً مكان التجمٌع . وإنما ك

التؤكد من مطابقة أنواع المواسٌر والخراطٌم والعلب لما هو معمول به 

 8حسب المقاٌسة والمواصفة العامة . 

التؤكد من سالمة المنشون والكرب فً حالة عمل ذلك لضمان سهولة 

 9مرور األسالك داخل المواسٌر . 

قة وجه العلب والبواطات مع وجه البإج واألوتار مراجعة والتؤكد من مطاب

 .21 

)بٌن  3التحبٌش حول العلب وعمل أربطة حول المواسٌر ال ٌقل عن 



 

 

بالحوابط مع مراعاة عدم استخدام الجبس إطالقاً بالمونة )  (العلبه والعلبة

 11 . ( رمل وأسمنت فقط

 

 (استالم أعمال الكهرباء )األسالك

 ات بنود المراجعة مطرٌقة االستالم ومالحظ

التؤكد من نوعٌة األسالك المستخدمة ومساحة مقطع كل سلك حسب نوع 

 2التؽذٌة . 

 R.S.T . 2 التؤكد من مطابقة توزٌع اللنٌات حسب كود األلوان

التؤكد من سالمة األسالك المركبة عن طرٌق أفومٌتر أو تٌار كهربً بها . 

4 

بعضها عن طرٌق روزتات  التؤكد من ربط مخارج اللنٌة الواحدة مع

 5وربطها باللوحة العمومٌة . 

 3فرعٌة  3مم4×  3إنارة عمومٌة  -2-التؤكد من مقاطع األسالك اآلتٌة :

×  4،  3مم 4×  4براٌز قوى  -4. 3مم 4×  3براٌز عمومٌة  -3.3× 

 7×  4تكٌٌؾ  -7. 3مم 5×  4ؼسالة  -5. 3مم 4×  4سخان  -5. 3مم5

 . Coxial cable 75 ohm تلٌفزٌون -8، ( .7×  3) 3ـ تلٌفون  7. 3مم

+  36×  4صواعد  -321مم27( + 22+  46×  4تؽذٌات عمومٌة) -9

 6.  3مم 27+  27

 

 ( استالم الكهرباء )االختبار

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

التؤكد من الفصل والتوصٌل عن طرٌق مفاتٌح اإلنارة واللوحة العمومٌة . 

2 

 S.C . 2 ؤكد من سالمة المفاتٌح القاطعة فً حالة حدوثالت

 4PH . 3اختبار توزٌع األحمال علً 

 5اختبار التوصٌل لكابالت التلٌفون والتلٌفزٌون . 

 6اختبار شدة اإلشارة للتلٌفزٌون داخل الفٌال وخالل المخارج . 

 



 

 

 استالم أسقؾ الشبك الممدد

 مطرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة 

 2مراجعة العدد والقطر فً المتر ألسٌاخ التعلٌق . 

 3مراجعة استواء جمٌع الزواٌا وتعامدها مع األحرؾ . 

مراجعة ارتفاع منسوب األسٌاخ طبقاً للوحات ) مع مراعاة سمك طبقة 

 4البٌاض(. 

 5مراجعة أبعاد وأماكن التوصٌالت الكهربابٌة فى السقؾ . 

 6لرباط مداله خارج البٌاض . مراجعة عدم ترك بواقى من سلك ا

 7التؤكد من تمام شد الشبك وعدم وجود أي مناطق ترخٌم به . 

 7سم( عند أماكن التقاء الوصالت 31-26مراجعة وجود ركوب )

 

 استالم أعمال السٌرامٌك

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

 2التؤكد من نظافة رمل التركٌب 

 3مد األحرؾ مراجعة استواء السوك وتعا

 4مراجعة انتظام خطوط اللحام )العرامٌس( 

 5التؤكد من عدم وجود فراؼات خلؾ البالطة ) تطبٌل ( 

 6مراجعة منسوب المنطقة التى تم تبلٌطها )طبقاً للمٌل المطلوب( 

 7مراجعة انتظام شطـؾ أحرؾ البالط )إن وجد( 

 7التؤكد من تمام جفاؾ مونة اللصق قبل عملٌة السقٌة 

تؤكد أن تكون السقٌة بلبانى األسمنت األبٌض ولٌس باألسمنت األبٌض ال

 8الجاؾ . 

سٌرامٌك الحوابط مراعاة التقسٌط بحٌث ال ٌتم عمل ؼالٌق بٌن السقؾ 

 9والحابط . 

 21مراعاة تساوى الؽالٌق على جانبً الحابط ) بقدر اإلمكان ( . 

 

 استالم أعمال البالط

 د المراجعة مطرٌقة االستالم ومالحظات بنو

 2التؤكد من نظافة رمل التركٌب 



 

 

 3مراجعة استواء السوك وتعامد األحرؾ الرأسٌة مع األفقٌة 

 4مراجعة إستواء سطح البالط 

 5مراجعة نعومة سطح البالط وخلوه من الخروم والتسوٌس 

مراعاة أن تكون نفس المنطقة بها نفس البالط من حٌث لون ونوع 

 6الحصوة 

ن الؽالقة فً جانبٌن فقط من المساحة التً ٌتم تبلٌطها ) إن مراعاة أن تكو

 7أمكن ( 

مراعاة أن تكون المنطقة التً تم تبلٌطها لها نفس المنسوب أو طبقاً للمٌل 

 7المطلوب 

 8مراجعة استكمال سقٌة البالط 

 

 استالم تورٌد حلوق النجارة

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

األنواع ) موسكً أو أرو حسب التوصٌؾ ( وتام الخشب من أجود 

 2الجفاؾ . 

 3الخشب ممسوح وخالً من العقد الخبٌثة النافذة وخالً من الشروخ . 

 4" . 7×  3" أو 7" × 3" أو 5" × 3التؤكد مـن قطاع الحلق 

 5التؤكد من أن تجمٌع القوابم مع الرأس بطرٌقة دٌل الحمامة . 

 6سم .  2.1الً التفرٌز فـً الحلق بعمق حـو

أحرؾ الخشب سلٌمة تصنع زواٌـا قابمة ) ؼٌر مكسورة أو مستدٌرة 

 7األحرؾ ( . 

 7سم .  21.1أن ٌكون الحلق أكبر من مقاس ضلفة الباب ب 

 8 .أن تكون الحلوق مستقٌمة وؼٌر مفتولة 

 9طالء الحلوق من الوجه بمادة السالقون طالءاً كاسٌا . 

 21جزء المالمس للحابط ( بالبٌتومٌن البارد . طالء الحلق من الخارج ) ال

 

 استالم تركٌب الحلوق الخشبٌة

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

مراجعة دهان الحلق بالسالقون ودهان الجزء المالمس للحابط بالبٌتومٌن 
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 3مراجعة أماكن وعدد الكانات فى الحلق 

 4مسامٌر البرمة ) القالووظ ( التؤكد من تثبٌت الكانات بالحلق بواسطة 

فى حالة حلوق األبواب مراجعة وجود زٌادة فً طول قابم الحلق )ضفر( 

 5سم 6ال ٌقل عن 

 6مراجعة رأسٌة قابم الحلق بواسطة مٌزان الخٌط من الداخل والخارج 

 7التؤكد من أن واجهة الحلق فً مستوى البإج واألوتار أو سطح البٌاض 

كد من مساواته فً أعلى ومنتصؾ وأسفل الحلق قٌاس عرض الحلق والتؤ

 .7 

 8مراجعة قٌاس قطرى الحلق والتؤكد من مساواتهما ) مراجعة الصلٌبة ( 

التؤكد من التحبٌش على الكانات بمونة األسمنت والرمل وعدم استخدام 

 9الجبس 

ضرورة تثبٌت الحلق على شرب لتحدٌد منسوب الرأس ) عدم االكتفاء 

 21فقط ( .  بالعتب والجلسة

مراجعة أفقٌة الرأس لألبواب والرأس العلوي والسفلً للشبابٌك بمٌزان 

 22المٌاه . 

 23مراجعة أٌة عٌوب بالحلوق نتجت من التثبٌت ) كسر أو شرخ ( . 

 

 استالم تسكٌك واكسسوارات النجارة

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

 2جهات . تساوي الخلوص حول الضلفة من جمٌع ال

أن ال ٌزٌد خلوص ضلفة الباب أو باب البلكونة عن تشطٌب األرضٌة ب 

 3سم .  2.1

 4أن تؽلق الضلفة بسهولة ونعومة . 

 5أن تكون سإسات وروإس الضلؾ المتجاورة علً خٌط أفقً واحد . 

 6مراجعة عدم وجود سوستة فً المفصالت . 

 7مراجعة استكمال كراسً البرور . 

 7ثبٌت سداٌب الزجاج . مراجعة جودة ت

 8مراجعة عدم وجود تنبٌل فً الضلؾ سواء من أسفل أو أعلً . 



 

 

 9مراجعة تركٌب الجوهرة فً تقابالت الزواٌا المنفرجة . 

 

 استالم الخشب السوٌد

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

 2التؤكد مـــن المنسوب المعتمد للتشطٌب ) الشرب ( . 

 3.  3ً×  3ًعلفة والتؤكد من قطاع المراٌن استالم خشب ال

 4التؤكد من دهان الخشب بالبٌتومٌن والتؤكد من عدم وجود حرامٌة . 

التؤكد من تثبٌت العلفة بحٌث تكون المسافة بٌن محور الدكة واألخرى 

سم فى األتجاه عكس إتجاه تركٌب خشب التطبٌق وفى األتجاه اآلخر 51

 5متر . 2.61كل 

متر 2.61ثبٌت العلفة باستخدام كانات بالحابط ) حربة ( كل التؤكد من ت

وكذلك كانات بالمراٌن مع الصب علٌها وتثبٌت المراٌن مع بعضها 

 6بالمسمار . 

 7إستالم منسوب العلفة . 

إستالم الرمل المستخدم فى ردم العلفة والتؤكد من نظافتة والردم حتى نهاٌة 

 7منسوب العلفة . 

( من ألواح 2ق بحٌث ٌكون من الخشب السوٌد نمره )إستالم خشب التطبٌ

جاؾ وخالى من العقد وممسوح من الوجهٌن ومفرز دكر  2ً×  5ًقطاع 

 8ونتاٌه . 

سم على األقل 7تثبٌت خشب التطبٌق بعناٌة باستخدام مسامٌر مخبؤة طول 
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 21التؤكد من عدم وصل خشب التطبٌق 

 22.  5ً×  2ًالتؤكد من قطاع الوزرة 

تؤكد من تثبٌت الوزرة باستخدام المسمار على مسافات ال تزٌد عن نصؾ ال

 23متر . 

 24التؤكد من تشمٌع األرضٌة قبل الكشط . 

 

 استالم أعمال الباركٌه

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م



 

 

 2التؤكد مـــن المنسوب المعتمد للتشطٌب ) الشرب ( . 

 3.  3ً×  3ًطاع المراٌن إستالم خشب العلفة والتؤكد من ق

 4التؤكد من دهان الخشب بالبٌتومٌن والتؤكد من عدم وجود حرامٌة . 

التؤكد من تثبٌت العلفة بحٌث تكون المسافة بٌن محور الدكة واألخرى 

سم فى األتجاه عكس إتجاه تركٌب خشب التطبٌق وفى االتجاه اآلخر 51

 5متر . 2.61كل 

متر 2.61دام كانات بالحابط )حربة( كل التؤكد من تثبٌت العلفة باستخ

وكذلك كانات بالمراٌن مع الصب علٌها وتثبٌت المراٌن مع بعضها 

 6بالمسمار . 

 7استالم منسوب العلفة . 

استالم الرمل المستخدم فى ردم العلفة والتؤكد من نظافته والردم حتى نهاٌة 

 7منسوب العلفة . 

وتثبٌته بالعلفة بالمسمار بحٌث ال  5ً×  5/4ًاستالم خشب الفلصة من قطاع 

 8سم . 3تزٌد المسافة بٌن اللوح واآلخر عن 

إستالم خشب الباركٌه والتؤكد من مقاسات أصابع الباركٌه ومن عدم وجود 

 9سوس بها ومن تفرٌزهامن جهة دكر واألخرى نتاٌة . 

 21تركٌب الخشب األرو باستخدام المسمار المخبؤ. 

 22.  5×  2ًالتؤكد من قطاع الوزرة 

التؤكد من تثبٌت الوزرة باستخدام المسمار على مسافات ال تزٌد عن نصؾ 

 23متر . 

 24التؤكد من تشمٌع األرضٌة لحٌن بداٌة القشط . 

 

 استالم أعمال الدهانات ) أ ( أعمال المعجون

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

تٌح المسام ـ ومراشمة الحوابط تجهٌز الحابط جٌداً للدهان صنفره جٌدة لتف

 2والتؤكد من لصق الشرٌط الالصق أعلى الوزرات وتؽطٌة األرضٌات . 

 3استالم أعمال وجه تحضٌرى ) براٌمر ( لكامل الحوابط . 

أعمال معجون سكٌنه أولً فى إتجاه متعامد مع سكٌنة ثانٌه لسهولة التمٌٌز 

 4ولجودة المعجنة وتمام ملىء الفراؼات . 



 

 

 5عة نوعٌة المعجون المستخدمة . مراج

 6التؤكد من معجنة جمٌع األماكن . 

التؤكد من أن عملٌة المعجنة تمت لجمٌع األماكن )االرتفاعات العالٌة ـ 

 7…(. الزواٌا واألركان ـ منطقة أعلً الحوابط ـ 

 7مراجعة عملٌة صنفرة المعجون ) نعومة السطح ( . 

 8كٌنة المعجون علً الحوابط . مراجعة عدم وجود تموجات أو آثار س

 9مراجعة نعومة السطح بجانب علب الكهرباء وعند الوزرات . 

 

 استالم أعمال الدهانات ) ب ( أعمال تشطٌب الدهانات

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

استالم وجه أول دهانات باللون المطلوب وبدء أعمال التلقٌط ثم الصنفرة 

 الجٌدة . أ

م دهان وجه أخٌر باللون المطلوب مع التؤكد من تحرٌر األلوان استال

 بمناطق االلتقاء بصورة دقٌقة وٌراعى اآلتً بالوجه األخٌر للدهان : ب

 2مراجعة توحٌد ملمس الدهان فً جمٌع أنحاء الؽرفة ) تحبٌبة الرولة ( . 

 3مراجعة عدم وجود تسٌٌل للدهانات . 

 4الحوابط باألسقؾ .  التؤكد من دهانات مناطق إتصال

 5التؤكد من دهانات مناطق أركان الحوابط . 

 6التؤكد من أن لون الدهان له نفس الدرجة فً جمٌع أنحاء الؽرفة . 

 7مراجعة دهان أماكن إلتقاء الوزرات مع الحوابط . 

 7المراجعة الدقٌقة لدهان أماكن مرمات الكهرباء وحول البواطات . 

 

 صناعىاستالم بٌاض الحجر ال

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

 2التؤكد من الشرب لتحدٌد المنسوب المطلوب للحجر الصناعً . 

 3استالم مونة البطانة على ألقده والمٌزان بعد تخشٌنها جٌداً 

التؤكد من تمشٌط مونة البطانة قبل جفافها فى تموجات أفقٌة بعمق ال ٌقل 

 4سم 4ات وبعضها ال تزٌد عن مم والمسافة بٌن التموج4عن 

استالم أعمال الجبس الخاصه بالعرامٌس بٌن بٌاض الحجر الصناعى 



 

 

والتؤكد من تمام أفقٌة ورأسٌة حوافها ومن مٌولها بالمناطق المابلة ومن 

 4 . تماثل عرض العرامٌس

استالم الضهارة من الحجر الصناعً والتؤكد من أن سمكها ال ٌقل عن 

 6مم . 7

 7ال الجبس الخاصة بالعرامٌس وتنظٌؾ العرامٌس وتسوٌكها . إزالة أعم

التؤكد من أعمال صنفرة الحجر الصناعً ومن دق األجزاء المطلوبة 

 7باستخدام الشاطوفة . 

 

 استالم أعمال البردورات

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

 2استالم البردورة بحٌث ال ٌكون بها كسور أو تعشٌش . 

 3كد من منسوب تركٌب البردورة . التؤ

سم تحت البردورة قبل 31×21التؤكد من صب خرسانة عادٌه بقطاع 

 4تركٌب البردورة . 

التؤكد من تركٌب البردورة بحٌث تكون موزونة على الخٌط على المناسٌب 

 5المطلوبة وتثبٌتها بالمونة األسمنتٌة . 

على شكل مثلث بقاعدة الصب خلؾ البردورة باستخدام الخرسانة العادٌه 

 6سم على األقل . 21

 7ملء اللحامات بٌن البردورة باستخدام المونة األسمنتٌة . 

 7التؤكد من تنظٌؾ وفتح وكوى العرامٌس بٌن البردورات . 

 

 استالم أعمال تركٌب األنترلوك

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

ألنترلوك بالمناطق المطلوب التؤكد من استالم تركٌب البردورات حول ا

 2التركٌب بها . 

 3التؤكد من الردم بالرمل النظٌؾ الحرش إلى المنسوب المطلوب . 

 4إستالم أعمال دك الرمل تحت األنترلوك باستخدام الدكاك المٌكانٌكً . 

التؤكد من تركٌب األنترلوك حسب الرسم واأللوان المعتمدة والتؤكد من 

م تركٌب أى بالطات مكسورة أو مشطوفة وكذلك تمام تركٌب الفالٌق وعد



 

 

 5توحٌد مسافات العرامٌس . 

 6التؤكد من تؽطٌة وسقٌة وجه األنترلوك بالرمل النظٌؾ . 

التؤكد من دك األنترلوك بالدكاك المٌكانٌكً المبطن بالكاوتشوك للمحافظة 

 7على وجه األنترلوك . 

 7لنهابى . التؤكد من أستواء السطح النهابى ومن المنسوب ا

 

 استالم أعمال الرصؾ بخلطات األسفلت الساخن

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

مراعاة عدم تصاعد دخان أزرق من الخلطة األسفلتٌة حٌث أنه دلٌل على 

 2زٌادة التسخٌن . 

مراعاة أال تكون الخلطة مجمدة على وجه عام ) دلٌل زٌادة برودة الخلطة 

 . )3 

 4رجة حرارة المخلوط . مراجعة د

التؤكد من عـدم زٌادة نسبة األسفلت فى الخلطة ) النسبة المالبمة ٌكون فٌها 

 5شكل الخلطات فى السٌارات القالب على شكل هرمى ( . 

مراجعة عدم نقص نسبة األسفلت فى الخلطة ) المظهر الجاؾ وإختفاء 

 6اللمعان وصعوبة الهرس تحت الهراسات ( . 

سم فى السمك الؽٌر  2مك الفرش المضؽوط ) ٌتم زٌادة التؤكد من س

 7سم من السمك النهابى المضؽوط (  5مضؽوط لكل 

مم لطول قدة مقدارها  5التؤكد من عدم وجود فرق فى المناسٌب أكثر من 

 7متر . 5

مراعاة دخول الهراس بحٌث تكون العجلة الـدوارة فـً األمـام فـً إتجاه 

 8زن الكبٌر ( . الرصؾ ) العجلة ذات الو

سم عند عمل اللحامات الطولٌة  7-4التؤكد من وجوب الركوب ٌتراوح من 

 .9 

 

 استالم أعمال التكسٌات بالرخام

 طرٌقة االستالم ومالحظات بنود المراجعة م

التؤكد أن لحامات التركٌب سواء األرضٌات أو الحوابط لٌس بها تجوٌؾ 



 

 

 2أو تحرٌؾ 

لعرامٌس( مسقٌة تماماً بالمونة وباللون ا)التؤكد أن جمٌع اللحامات 

 3المطلوب . 

 4التؤكد من استواء السطح وصقله 

التؤكد من تطابق لحامات الوزرة مع األرضٌة ) فى حالة النص على ذلك 

 )5 

 6مراجعة عدم وجود شروخ أو تنمٌل أو نتإات أو قطع مطبلة 

 7التؤكد من عدم إستعمال المونة الجبسٌة كمونة لصق 

كد من أن النهاٌات واآلركان والتقابالت فى الزواٌا منفذة طبقاً التؤ

 7للرسومات وألصول الصناعة 

فى حالة الدرج التؤكد أن سوك أنوؾ الدرج ملفوفة بتفارٌز أو بدون جسب 

 8الطلب 

  

 

  

 

 

 

من أسباب عدم أستخدام الهزاز لمنع وقوع فقاعاتهوابٌة تحصل هذه 

فٌالضرر وضعؾ قوة األعمدة  المشاكل فً الخرسانةمما قد ٌتسبب

 . واألسطح الخرسانٌة

 

 

 

ٌجب تجنب الصب فً الجو الحار ، وخاصة وقت الظهٌرة ، وٌستحسن 

 .الصبفً الصباح الباكر أو مساءاً 

 



 

 

 إستخدام الهزاز لدمكالخرسانة

 

ٌجبدمك الخرسانة الطرٌة للحصول على خرسانة جٌدة وخالٌة من 

ها الخرسانة " ، وٌعد إستخدام الهزاز التعشٌش " أماكن مفرؼة لمتصل إلٌ

المٌكانٌكى أفضل الوسابل لدمك الخرسانة، وتتم عملٌة الدمك وفقاً للطرٌقة 

 :التالٌة

 

ٌؽرز الهزاز فً الخرسانة الطرٌة بشكل عمودى وعلىمسافات منتظمة )  -

ثانٌة لكل ؼرزة ، مع مراعاة أن  41إلى  21لمدة  ( حوالى نصؾ متر

 .إلى قاع الطبقة المصبوبة بسرعة والسحبببطءتتمعملٌة الؽرز 

 

نه ٌجب ؼرز رأس الهزاز إلى ‘إذا كان صبالخرسانة ٌتم على طبقات ؾ -

قاع الطبقة المصبوبة حدٌثاًوإختراق الطبقة التى تحته بمسافة ال تقل عن 

 .سم 26

إذا كانت البالطة ذات سماكة محدودة فٌمكن ؼرزالهزاز بشكل مابل أو  -

ذا دعت الحاجة لذلك ، على أن ٌؽمر رأس الهزازبالكامل فً حتى أفقى إ

 .الخرسانة

 

ٌجب أال ٌستخدم الهزاز لنقل الخرسانة أو دفعها من مكانها ألن ذلك  -

 .ٌإدى إلى انفصالمكوناتها وضعفها

 

وٌسبب عدم الدمك الجٌد للخرسانة أثناء صبها إلى ظهور عٌوب مثل 

تسلٌح مما ٌإثر على سالمة المبنى التعشٌش والفراؼات وانكشاؾ حدٌد ال

 اإلنشابٌة

 

السالم علٌكم الٌكم كٌفٌه حساب كمٌات االسمنت فً االستخدامات المختلفه 

 له

 وهً مجمعه من عدة مواقع



 

 

 

 طابوقة ٌلزمها كٌس اسمنت231اسمنت البناء كل 

 متر مربع لٌاسة ٌلزمها كٌس21اسمنت اللٌاسة كل 

 أكٌاس 7مكعب ٌلزمه  اسمنت العظم ) الخرسانة( كل متر

 

 كٌس اسمنت 71متر مربع ٌلزمها  211بالتجربة اذا كانت مساحة الفٌال 

 كٌس اسمنت 231متر مربع ٌلزمها  311فٌال مساحتها 

------------------------------------------------------------------ 

ساحة متر مربع من م 2فمن واقع التجربة العملٌة توصلنا الى أن كل 

متر مربع  211متر مربع لٌاسة فلو كان منزلك  4.6البٌت تحتاج الى 

متر  21متر مربع ، وكل  461فمساحة اللٌاسة للحوابط والسقؾ تكون 

 باؼة -شوال  -كٌس  46مربع ٌلزمه كٌس اسمنت فتتاج الى 

------------------------------------------------------------------- 

 . الخلطات الخرسانٌه ونسب السمنت المستخدمه فٌها انواع من

فً هذه النسبه تكون كمٌة السمنت  72مونة سمنت بنسبه خلط  .1

من الكونكرٌت وتعطً قوة تحمل  4كؽم لكل م 150_ 211المستخدمه 

 .3كٌلو نٌوتن /م 26

فً هذه النسبه تكون كمٌة السمنت  52مونة سمنت بنسبة خلط  .2

 28من الكونكرٌت وتعطً قوة تحمل  4كؽم لكل م 411-311المستخدمه 

 . 3كٌلو نٌوتن /م

فً هذه النسبه تكون كمٌة السمنت  4:2.6:2مونة سمنت بنسبة خلط  .3

كٌلو  36من الكونكرٌت وتعطً قوة تحمل  4كؽم لكل م 511المستخدمه 

 . 3نٌوتن / م

 لمسلحهوهذه الخلطات هً االكثر شٌوعا بالنسبة للخرسانه المسلحه وؼٌر ا

. 

 . والنسبه هً سمنت : ركام ناعم : ركام خشن

أما بالنسبة للبناء فان النسبه المستخدمه ؼالبا بالنسبة للسمنت الى الركام 

 الناعم فهً



 

 

3:1 

 كؽم سمنت 311مونة سمنت مخلوطه حوالً  4م 2ٌعنً فً كل 

----------------------------------------------------- 

 متر مربع بالط 23-21كٌلوجرام ٌبلط 61زنة شوال االسمنت 

 متر مربع سٌرامٌك 7-7وٌبلط من 

 بلوكة 251-231وٌبنً من 

 متر مربع قصارة21وٌقصر او ٌمسح 

------------------------------------------------------------- 

 : من خالل تجربتً وجدت ان كمٌة االسمنت ٌمكن تقدٌرها كاالتً

 نه المسلحة : عدد سبعة اكٌاس للمتر المكعبعناصر الخرسا

 طوبه 71سم : كٌس واحد لكل 51*31*3بناء طوب مقاس .

متر  7سم : كٌس واحد لكل  3 -2.6اسمنت اللٌاسه بسماكة تتراوح مابٌن 

 مربع

 متر مربع 7المإنه االسمنتٌه لتثبٌت السٌرمك : كٌس واحد لكل 

------------------------------------------------------------- 

 بخصوص اللٌاسة

 متر مربع احٌاناً  22متر مربع وقد ٌصل الى  21فكٌس االسمنت ٌلٌس 

أكٌاس ومنه نجد أن الكٌس ٌمسح متر  7خلطة اللٌاسة للمتر المكعب هً 

 سم 25.4=  211/7مربع بسماكة 

 2.6والمواصفات الفنٌة تنص على ان سماكة اللٌاسة ٌجب ان ال تزٌد عن 

 سم وإال سٌحصل لها تشقق

مم =  24مم/254أو ما نسمٌه تطبٌل عند الطرق علٌها باالصبع وبالتالً 

 متر مربع 22



 

 


